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مطالعات مدیریت ورزشی

مدل علی بیگانگی از کار براساس کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی با
تأکید بر نقش واسطهای تعارض ،تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی معلمان
تربیتبدنی شهر شیراز
2

مرضیه تاجوران ،1محمد حسن صیف
*

 .1کارشناسارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
 .2دانشیار گروه علومتربیتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1394/07/23 :

تاریخ پذیرش1395/08/22 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارائۀ مدل علی بیگانگی از کار براساس کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی با تأکید بر نقش
واسطه ای تعارض ،تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی معلمان تربیتبدنی شهر شیراز به روش تحلیل مسیر انجام شد.
بدینمنظور 237 ،نفر از معلمان تربیتبدنی شهر شیراز به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند و به
پرسشنامههای "عدالت سازمانی نیهوف و مورمن" (" ،)1993تعهد سازمانی آلن و مییر" (" ،)1990دلبستگی شغلی
کانونگو" (" ،)1982کیفیت زندگی کاری والتون" (" ،)1974تعارض رابینز" ( )1982و "بیگانگی از کار موتاز" ()1981
پاسخ دادند .نتایج نشان میدهد که تأثیر متغیر کیفیت زندگی کاری از طریق متغیرهای تعارض ،تعهد سازمانی و
دلبستگی شغلی بر بیگانگی از کار ،منفی و مستقیم است .متغیر عدالت سازمانی نیز از طریق متغیرهای تعهد سازمانی و
دلبستگی شغلی ،همین اثر را بر بیگانگی از کار بر جای میگذارد .عالوهبراین ،متغیر تعهد سازمانی از طریق متغیر
دلبستگی شغلی دارای تأثیر غیرمستقیم و منفی بر بیگانگی از کار بوده و درمقابل ،اثر متغیر تعارض از طریق متغیر
تعهد سازمانی بر بیگانگی از کار ،غیرمستقیم و مثبت میباشد.

واژگان کلیدی :بیگانگی از کار ،کیفیت زندگی کاری ،عدالت سازمانی ،معلمان تربیتبدنی

*نویسندۀ مسئول

Email: tajvaran@yahoo.com
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مقدمه
در عصر صنعت که بسیاري از مردم در سازمانهاي تولیدي و مشاغل خدماتی مشغول به خدمت
هستند ،روابط سازمانی بهگونهاي است که ازبینبردن جنبههاي اخالقی و انسانی در محل کار باعث
بیگانگی از کار شده است .احساس نارضایتی و عدم عالقه به کار در محیطهاي کاري ازسوي
کارکنان از مصادیق مهم و قابلمشاهده در اجتماعات شغلی میباشد و سازمانها هنگامی میتوانند
نقش خود را به خوبی ایفا کنند که داراي نیروي فعال ،سازنده ،توانمند ،خالق و مؤثر باشند؛ اما
احساس بیگانگی از کار مانعی اساسی براي پویایی افراد و بهتبع آن سازمان و کل جامعه است که در
درازمدت ،خسارتهاي جبرانناپذیري را بر پیکرۀ جامعه وارد میکند (نبوي ،حسین زاده و عالمه،
 .)2014:133بیگانگی یکی از نتایج مهم و بارز جامعهپذیري ناموفق در سطح افراد و اجتماعیکردن
نامطلوب و غیرکارآمد در سطح نهادها و سازمانها است که نشاندهندۀ انفصال فرد از نظام باورها،
ارزشها ،هنجارها و الگوهاي عمل ،اهداف سازمانی و انتظارات جمعی بوده (زکی )110:2010 ،و
شامل تالش کارکنان براي شناخت درگیري و اختالفاتی است که اغلب در پی بیاعتمادي نسبت به
مقامات مافوق ،رد ارزشهاي خود و جهانبینیهاي بدبینانه رخ میدهد (الکشمی .)9:2013 ،1در
میان کارکنان آموزشی از جمله استادان دانشگاه و معلمان مدرسه ،بیگانگی از کار بهصورت
بیتفاوتی ،نفرت ،ناامیدي و سرخوردگی از دانشگاه یا مدرسه پدیدار میشود .نگرش منفی نسبت به
کار و آموزش در دانشگاه یا مدرسه ،عالقهنداشتن به آنها ،فقدان توجه به شخصیت همکاران،
دانشجویان و دانشآموزان ،بیدقتی درمورد آموزشوپرورش و روابط اجتماعی از دیگر نشانههاي
بیگانگی از کار در میان این قشر از جامعه میباشد (کومار .)26:2010 ،2بدیهی است که در چنین
شرایطی ،شناسایی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار معلمان که در مقام عامالن اصلی سازمان
آموزشوپرورش درمعرض ابتال به این معضل اجتماعی ـ روانی قرار دارند ،حائزاهمیت فراوان
میباشد؛ ازاینرو تعیین ،تشخیص و بررسی عوامل مرتبط با بیگانگی از کار معلمان تربیتبدنی که
نقش مهمی را در سالمت دانشآموزان ایفا نموده و بهعنوان پیشگامان توسعه و فرهنگ تحرک،
سالمتی و نشاط شناخته میشوند ،باید بهطور خاص موردنظر دستاندرکاران و برنامهریزان قرار
گیرد تا با فراهمکردن عوامل مؤثر بر کاهش بیگانگی شغلی ،بازدهی کاري آنها افزوده شده و از
اتالف وقت و انرژي آنها جلوگیري بهعمل آید تا از این رهگذر ،جامعهاي سالمتر و بانشاطتر داشته
باشیم.
بهلحاظ تاریخی ،بیگانگی کاري و شغلی متغیري است که از جانب نظریهپردازان و پژوهشگران
1. Lakshmi
2. Kumar
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رشتههاي علمی مختلفی موردتوجه و پژوهش قرار گرفته است .از نظر محتوایی نیز بیگانگی کاري،
حالتی روانشناختی است که طی آن فرد گسست روانی تعمیمیافتهاي را نسبت به تصویر و روابط
اجتماعی خود در داخل و خارج از محیط کار تجربه مینماید (بانایی و ریسل )464:2007 ،1و در
سطح روانشناختی ،ریشه در حاالت روانی دارد که طی آن فرد احساس میکند که از درون نسبت
به وظایف و مسئولیتهاي شغلی خود دچار گسست روانی شده است و تمایلی در برقراري و حفظ
روابط اجتماعی با دیگران ندارد .عالوهبراین ،بیگانگی باعث کاهش انگیزۀ کارگران ،جدایی روانی
آنها از کار و کاهش دلبستگی به کار میشود (سیالن و سولو .)67:2010 ،2درواقع ،افراد داراي
دلبستگی شغلی باال ،ظاهراً از شغل خود رضایت دارند ،روحیۀ مثبتی را در کار نشان میدهند و
نسبت به سازمان و همکاران خود تعهد باالیی را ابراز میکنند (میرهاشمی ،شریفی و ثابتی،
 .)19:2008همچنین( ،ظاهراً) شغل آنها با بسیاري از هویتها ،عالیق و اهداف زندگی آنها پیوند
تنگاتنگ داشته و براي آنها بسیار اهمیت دارد (کالنتري ،قورچیان ،شریفی و جعفري،
)126:2011؛ درمقابل ،افرادي که نسبت به کار خود دلبستگی ندارند ،با آن بیگانه بوده و هنگام کار
در سازمان ،کارهاي دیگري را انجام میدهند و یا وقت خود را به بطالت میگذرانند (ایمري و
بارکر)93:2007 ،3؛ بنابراین ،دلبستگی شغلی پایین به فرسودگی شغلی ،روانرنجوري ،بیگانگی با
کار و سازمان ،بیهدفی یا جدایی بین زندگی و کار کارکنان منجر میشود (هافر و مارتین،4
 .)6:2006برایناساس ،یافتهها حاکی از آن است که هنگامیکه دلبستگی شغلی بهصورت ذاتی
وجود ندارد ،کارکنان به بیگانگی فردي و اجتماعی دچار میشوند؛ بهعبارتدیگر ،زمانیکه یک
سازمان در محیط کار به کارکنان خود اجازۀ استفاده از انگیزههاي درونی آنها را نمیدهد و عدالت
را درمورد آنها رعایت نمیکند ،افراد کمتر متعهد میشوند و درنتیجه ،نسبت به کار خود بیگانهتر
خواهند بود (بانایی و ریسل.)465:2007 ،
ازسويدیگر ،مدیریت منابع انسانی در سازمانها بر افزایش تعهد کارکنان تأکید دارد و این در پاسخ
به سازمان دربرابر عملکرد کارکنان است .هنگامیکه در یک سازمان کارکنان این اجازه را ندارند که
افکار خود را بیان کنند ،انگیزه و تعهد افراد کمتر شده و درنتیجه ،احساس بیگانگی بیشتري نسبت

1. Banai & Reisel
2. Ceylan & Sulu
3. Emery & Barker
4. Hafer & Martin
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به کار میکنند (چیابورا  ،دیاز و واس .)7:2013 ،1عالوهبراین ،کارکنان با سطح باالیی از رفاه،
متعهدتر و مؤثرتر از کارکنان با سطح پایین رفاه هستند ،کمتر احساس بیگانگی میکنند و بهرهوري
بیشتري دارند (برزگر ،افضل ،طبیبی ،دلگشایی و کوچک یزدي .)3:2012 ،ازسويدیگر ،هنگامیکه
کیفیت زندگی کاري بهگونهاي باشد که رضایت کارکنان را بههمراه نداشته باشد ،موجب جدایی
آنها از محل کار شده و بیگانگی شغلی (مالکی ،لوکاندر ،مارشال ،هاریس و هنسل،)70:2008 ،2
کاهش دلبستگی (محمدنور و ادلی عبداهلل )740:2012 ،3و تعارض در سازمان (آلفونسینا)2010 ،4
را بههمراه خواهد داشت .هرچند اعتقاد بر این است که تعهد کارکنان میتواند تعارضات را در
سازمان متوقف کند؛ اما بدینمعنا نیست که میتواند بهطور کامل آن را حلوفصل نماید؛ زیرا ،با
وجود سطح باالي تعهد کارکنان ،هنوز هم برخی از تعارضات رخ میدهد؛ بدون آنکه در پایبندي
کارکنان با زمینههاي فرهنگی گوناگون خللی وارد شود (میلز .)2011 ،5ازسويدیگر ،وجود تعارض
در سازمان موجب بیگانگی از کار کارکنان میشود .هرچند برخالف انتظار ،جدایی روانی عنصري
شکستخورده در رابطه با تعارضهاي کاري و رفاه کارکنان است(سوننتاج ،آنجر و ناگر،6
)168:2013؛ اما درعینحال ،شایعترین مشکالت ناشی از ناپایداري در محل کار ،عدم رضایت از کار
خود و احساس بیفایدگی در محل کار میباشد (ایردامار و دمیرل.)4921:2014 ،7
عدالت سازمانی یکی دیگر از عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار بوده و میتواند یک متغیر مهم در تعیین
بیگانگی در محل کار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که کارکنان با انتظارات متفاوت وارد محل کار
میشوند که این توقعات میتواند برآورده شود و یا اینکه به آنها رسیدگی نشود که درصورت عدم
ارضاي نیازهاي کارکنان ،آنها دچار بیگانگی میشوند .عدالت سازمانی مفهوم چندبعدي فراگیري
است که میتواند مربوط به میزان پرداختها ،هزینههاي درمان کارکنان و مدیران و غیره باشد و
بیتوجهی به این امور میتواند منجر به بیگانگی از کار شود ( سوکو.)83:2014 ،8
یکی از جوانب اثرگذار سازمان آموزشوپرورش بر پرورش جسمی و روحی دانشآموزان ،تربیتبدنی
است و دراینمیان ،نقش معلمان تربیتبدنی برجستهتر از دیگر اعضاي این سازمان میباشد .با توجه
به پیشینۀ نظري و تجربی ذکرشده و با توجه به اینکه ورزش یکی از پدیدههاي اجتماعی است که
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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در تمامی جوامع بهصورت یک نیاز انسانی و فرهنگی از اولویتهاي باالیی برخوردار میباشد ،مسأله
اساسی این پژوهش بررسی مدل بیگانگی از کار براساس کیفیت زندگی کاري و عدالت سازمانی با
نقش واسطهاي تعارض ،تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی معلمان تربیتبدنی در چهارچوب یک مدل
علی بهروش تحلیل مسیر است؛ لذا ،این پژوهش در نظر دارد عالوهبر بررسی همبستگی و رابطۀ
متغیرهاي پژوهش ،به ارائۀ مدلی دراینزمینه بپردازد .بدینمنظور ،مدلی را که از پیشینۀ نظري و
پژوهشهاي قبلی مشتق میشود ،انتخاب کرده و پس از ارزیابی متغیرها ،ضرایب برآورد شده و
درنهایت ،مدل برازش میگردد.

تعارض
H1
H5

H3

کیفیت زندگی کاري

H4

H2

H6

بیگانگی از کار

H7

تعهد سازمانی

H8

H12

H9

H10

دلبستگی شغلی
H11

عدالت سازمانی

شکل 1ـ مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بهلحاظ هدف ،کاربردي بوده و از نظر گردآوري دادهها ،توصیفی ـ همبستگی
میباشد .جامعۀ آماري پژوهش معلمان تربیتبدنی شهر شیراز به تعداد  617نفر بودند که از میان
آنها 237 ،نفر با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونۀ کوکران و به روش نمونهگیري خوشهاي
تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب شدند .براي اندازهگیري متغیرها از شش پرسشنامۀ استاندارد که
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مقیاس اندازهگیري آنها لیکرت پنجگزینهاي و طیف آن از "کامالً موافقم تا کامالً مخالفم و بسیار
کم تا بسیار زیاد" بود ،استفاده گردید.
براي تعیین روایی ابزار اندازهگیري و اینکه ابزار مورداستفاده تاچهحد ویژگیهاي موردنظر را
موردسنجش قرار میدهد ،به دو نوع از روایی صوري و محتوایی استناد شد .بدینمنظور،
پرسشنامهها در اختیار  10نفر از استادان آگاه و صاحبنظر قرار داده شد و اصالحات پیشنهادي
انجام گرفت و روایی صوري و محتوایی پرسشنامهها با نظر این اساتید بهدست آمد .همچنین ،با
توجه به اینکه هریک از پرسشنامههاي مورداستفاده در این پژوهش بهطور مکرر توسط
پژوهشگران مختلف مورداستفاده قرار گرفته است و نیز اینکه سؤاالت تشکیلدهندۀ ابزار بهشکل
دقیق متغیرهاي موردنظر پژوهش را اندازهگیري میکنند ،میتوان با اطمینانخاطر باالیی روایی
محتوایی ابزار اندازهگیري را موردتأیید قرار داد.
جدول شمارۀ یک تعداد و مأخذ سنجههاي بهکارگرفتهشده جهت اندازهگیري هریک از متغیرهاي
پژوهش را بههمراه ضریب آلفاي کرونباخ که نمایانگر پایایی پرسشنامه میباشد ،نشان میدهد.
جدول 1ـ تعداد ،مأخذ و ضریب آلفای کرونباخ سنجهها جهت اندازهگیری متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیر

تهیهکنندگان

سنجهها

1
2
3
4
5
6

عدالت سازمانی
تعهد سازمانی
دلبستگی شغلی
کیفیت زندگی کاري
تعارض
بیگانگی از کار

نیهوف و مورمن ()1993
آلن و مییر ()1990
کانونگو ()1982
والتون ()1974
رابینز ()1982
موتاز ()1981

20
24
10
26
30
21

آلفای

پژوهشگران استفادهکننده

کرونباخ

از پرسشنامه

0/73
0/76
0/84
0/82
0/90
0/85

سیالن و سولو ()2010
ایمري و بارکر ()2007
هافر و مارتین ()2006
برزگر و همکاران ()2012
سوننتاج و همکاران ()2013
بانایی و ریسل ()2007

عالوهبراین ،تجزیهوتحلیل آماري دادههاي پژوهش با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس 1نسخۀ  22و
لیزرل 2نسخۀ 8ـ 7صورت پذیرفت .آزمون آماري صورتگرفته شامل :آزمونهاي آماري تحلیل
مسیر ،ماتریس همبستگی و آزمونهاي برازندگی مدل کلی نیز با استفاده از شاخصهاي نیکویی
برازش مورداستفاده قرار گرفت.

)1. SPSS (Statistical Package for Social Science
)2. Lisrel (Linear Structural Relations
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نتایج
نتایج ارائهشده در جدول شمارۀ دو حاکی از آن است که  40/9درصد از پاسخدهندگان مرد و 59/1
درصد زن بودهاند .همچنین ،بیشترین فراوانی سنی پاسخگویان مربوط به افراد بین  36تا  45سال
بوده و کمترین فراوانی از آن افراد  20تا  25ساله است .از نظر مدرک تحصیلی نیز بیشترین فراوانی
مربوط به افراد با مدرک تحصیلی کارشناسی میباشد و کمترین فراوانی را افراد با مدرک تحصیلی
کاردانی بهخود اختصاص دادهاند .بهلحاظ سابقۀ خدمت نیز کمترین فراوانی از آن افراد داراي  10تا
 15سال سابقۀ خدمت بوده و بیشترین فراوانی مربوط به افراد داراي بیشتر از  20سال سابقۀ
خدمت میباشد.
جدول 2ـ ویژگیهای جمعیتشناسی
ویژگی های جمعیت شناختی

جنسیت

سابقه کار

مدرک تحصیلی

سن

تعداد

درصد

متغیر ها

زن

140

59/1

مرد
1-5
10-5
10-15
15-20
بیش از 20
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی
ارشد و باالتر
20-25
26-30
31-35
36-40
41-45
 46به باال

97
57
45
32
44
59
5
175

40/9
24/1
19
13/5
18/6
24/9
2/1
73/8

57

24/1

3
48
50
59
59
18

1/3
20/3
21/1
24/9
24/9
7/6
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ماتریس همبستگی متغیرهاي موردبررسی در این پژوهش (که مبناي تجزیهوتحلیل مـدلهاي علـی
میباشد) در جدول شمارۀ سه ارائه شده است.
جدول 3ـ ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

1

2

کیفیت زندگی کاري
عدالت سازمانی
بیگانگی از کار
تعارض
تعهد سازمانی
دلبستگی شغلی

1
*0/10
**-0/29
**-0/35
**0/41
**0/32

1
**-0/27
*-0/11
**0/22
**0/42

3

1
**0/48
**-0/31
**-0/49

4

1
**-0/15
*-0/09

5

1
**0/53

6

1

* P<0/05و ** P<0/01

با توجه به جدول شمارۀ سه مشاهده میشود که از میان متغیرهاي برونزا بهترتیب کیفیت زندگی
کاري ( )-0/29و عدالت سازمانی ( )-0/27باالترین تا پایینترین ضریب همبستگی را با بیگانگی از
کار دارند که هر دوي این ضرایب از نظر آماري معنادار هستند ( .)P>0/01الزمبهذکر است که
هیچکدام از متغیرهاي درونزا با بیگانگی از کار همبستگی ندارند.
همچنین ،ازآنجاییکه هدف این پژوهش بررسی نقش واسطهاي و پیشبینیکنندۀ متغیرها؛ یعنی
برآورد اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل ،مقدار تی و مقدار واریانس تبیینشدۀ بین متغیرها در مدل
بود ،از روش تحلیل مسیر استفاده شد .جدول شمارۀ چهار اثرات مستقیم و مقدار تی مربوط به
متغیرهاي پژوهش را نشان میدهد.
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جدول 4ـ برآوردهای ضرایب اثر مستقیم
پارامتر

خطای استاندارد

استانداردشده

برآورد

دلبستگی شغلی

**0/21

0/03

بیگانگی از کار
تعارض
تعهد سازمانی
دلبستگی شغلی
بیگانگی از کار
تعهد سازمانی
دلبستگی شغلی
بیگانگی از کار
تعهد سازمانی
بیگانگی از کار
بیگانگی از کار

**

متغیر ها
اثر مستقیم تعهد سازمانی بر

اثر مستقیم کیفیت زندگی کاري بر

اثر مستقیم عدالت سازمانی بر

اثر مستقیم تعارض بر
اثر مستقیم دلبستگی شغلی بر

-0/27
-0/04
**0/22
*0/11
**-0/22
**0/39
**0/44
**-0/30
**-0/18
**0/29
**0/49-

0/02
0/02
0/03
0/02
0/03
0/02
0/04
0/04
0/03
0/03
0/03

T
3/34
4/12
0/79
3/49
1/98
3/38
5/53
6/32
4/61
2/69
4/34
7/29

* P<0/05و ** P<0/01

با توجه به اطالعات مندرج در جدول شمارۀ چهار ،اثر مستقیم تعهد سازمانی بر دلبستگی شغلی
برابر با ( )0/21بوده و با توجه به مقدار ( )t=3/34در سطح ( )0/01معنادار است .همچنین ،اثر
مستقیم تعهد سازمانی بر بیگانگی از کار برابر با ( )-0/27بوده و با توجه به مقدار ()t=4/12
در سطح ( )0/01معنادار میباشد .الزمبهذکر است که اثر مستقیم کیفیت زندگی کاري بر تعارض
برابر با ( )-0/04بوده و با توجه به مقدار ( )t=0/79معنادار نمیباشد .همچنین ،اثر مستقیم کیفیت
زندگی کاري بر تعهد سازمانی برابر با ( )0/22بوده و با توجه به مقدار ( )t= 3/49در سطح ()0/01
معنادار است .اثر مستقیم کیفیت زندگی کاري بر دلبستگی شغلی نیز برابر با ( )0/11بوده و با توجه
به مقدار ( )t= 1/98در سطح ( )0/05معنادار میباشد .درنهایت ،اثر مستقیم کیفیت زندگی کاري بر
بیگانگی از کار برابر با ( )-0/22بوده و با توجه به مقدار ( )t= 3/38در سطح ( )0/01معنادار است.
عالوهبراین ،با توجه به اطالعات مندرج در جدول شمارۀ چهار ،اثر مستقیم عدالت سازمانی بر تعهد
سازمانی برابر با ( )0/39بوده و با توجه به مقدار ( )t= 5/53در سطح ( )0/01معنادار میباشد .اثر
مستقیم عدالت سازمانی بر دلبستگی شغلی نیز معادل ( )0/44بوده و با توجه به مقدار ()t= 6/32
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در سطح ( )0/01معنادار است .همچنین ،اثر مستقیم عدالت سازمانی بر بیگانگی از کار برابر با
( )-0/30بوده و با توجه به مقدار ( )t= 4/61در سطح ( )0/01معنادار میباشد.
عالوهبراین ،با توجه به اطالعات مندرج در جدول شمارۀ چهار ،اثر مستقیم تعارض بر تعهد سازمانی
معادل ( )-0/18بوده و با توجه به مقدار ( )t= 2/69در سطح ( )0/01معنادار است .همچنین ،اثر
مستقیم تعارض بر بیگانگی از کار برابر با ( )0/29بوده و با توجه به مقدار ( )t= 4/34در سطح
( )0/01معنادار میباشد.
درنهایت ،با توجه به اطالعات ارائهشده در جدول شمارۀ چهار ،اثر مستقیم دلبستگی شغلی بر
بیگانگی از کار برابر با ( )-0/49بوده و با توجه به مقدار ( )t= 7/29در سطح ( )0/01معنادار است.
در جدول شمارۀ پنج ،اثرات غیرمستقیم و مقدار تی مربوط به متغیرهاي پژوهش ارائه شده است.
با توجه به اطالعات جدول شمارۀ پنج ،متغیر کیفیت زندگی کاري از طریق متغیرهاي تعارض ،تعهد
سازمانی و دلبستگی شغلی ،اثر غیرمستقیمی ( )-0/17بر بیگانگی از کار دارد .همچنین ،متغیر
عدالت سازمانی از طریق متغیرهاي تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی بهطور غیرمستقیم ( )-0/15بر
بیگانگی از کار اثر میگذارد .متغیر تعهد سازمانی نیز از طریق متغیر دلبستگی شغلی بر بیگانگی از
کار اثري غیرمستقیم ( )-0/08داشته و متغیر تعارض از طریق متغیر تعهد سازمانی ،اثري
غیرمستقیم ( )0/05بر بیگانگی از کار بر جاي میگذارد .از دیگر ویژگیهاي تحلیل مسیر ،مقایسۀ
اثرات کل متغیرها بر یکدیگر ،مقایسۀ اثرات مستقیم با اثرات غیرمستقیم و اندازهگیري میزان
واریانس تبیینشدۀ متغیر مالک توسط مدل میباشد .برایناساس ،در جدول شمارۀ شش ،اثرات
مستقیم ،غیرمستقیم و کل و میزان واریانس تبیینشدۀ متغیرها بر ییگانگی از کار و واریانس
تبیینشدۀ آن گزارش شده است.
جدول 5ـ برآورد ضرایب اثر غیرمستقیم
متغیر ها
اثر غیر مستقیم کیفیت زندگی کاري بر
اثرغیر مستقیم عدالت سازمانی بر
اثرغیر مستقیم تعهد سازمانی بر
اثرغیر مستقیم تعارض بر
* P<0/05و ** P<0/01

بیگانگی از کار
بیگانگی از کار
بیگانگی از کار
بیگانگی از کار

پارامتر

خطای استاندارد

استانداردشده

برآورد

**-0/17
**-0/15
*-0/08
*0/05

0/03
0/02
0/01
0/02

T
4/06
3/47
2/47
2/12
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جدول 6ـ ضرایب استانداردشدۀ اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرها بر بیگانگی از کار و واریانس
تبیینشدۀ آن
اثرات مستقیم

متغیر ها

**-0/22

کیفیت زندگی کاري بر

بیگانگی از کار

عدالت سازمانی بر

بیگانگی از کار

**

تعهد سازمانی بر

بیگانگی از کار

**

تعارض بر

بیگانگی از کار

**

دلبستگی شغلی بر

بیگانگی از کار

**

-0/30
-0/27
0/29

-0/49

اثرات غیر

اثرات

واریانس

مستقیم

کل

تبیین شده

**-0/17

**-0/38

**

**

-0/15

*

-0/45

-0/08

**

*

0/05

**

-

**

-0/34

0/36

0/34

-0/49

* P<0/05و ** P<0/01

ال اشاره شد ،طبق مدل مفهومی و موردنظر این پژوهش (مدل پیشبینی بیگانگی از
همانطور که قب ً
کار) ،از میان متغیرهاي موردبررسی ،متغیرهاي کیفیت زندگی کاري ،عدالت سازمانی ،تعهد
سازمانی و تعارض داراي هر دو اثر مستقیم و غیرمستقیم بودند .همچنین ،میزان واریانس تبیینشدۀ
بیگانگی از کار در این پژوهش برابر با ( )0/36بود که این موضوع بیانگر اهمیت برخی از متغیرهایی
است که در مدل مورداستفاده در پژوهش موردبررسی قرار نگرفتهاند.
همانطور که در جدول مشاهده میشود ،از میان متغیرهاي برونزا ،عدالت سازمانی ( )-0/45و از
میان متغیرهاي درونزا ،دلبستگی شغلی ( )0/49بیشترین اثر کل را بر بیگانگی از کار داشتهاند.
درمجموع نیز اثر دلبستگی شغلی ( )-0/49بر بیگانگی از کار نسبت به سایر متغیرها بیشتر است.
همچنین ،هر سه اثر مستقیم ،غیر مستقیم و کل تعارض بر بیگانگی از کار مثبت و معنادار میباشد.
عالوهبراین ،با بررسی دادههاي جدول شمارۀ شش مشاهده میشود که تمامی متغیرهاي برونزا و
درونزا بر متغیر بیگانگی از کار اثر مستقیمی دارند.
شایانذکر است که در این پژوهش جهت بررسی برازندگی مدل از شاخصهاي برازندگی استفاده
شده است .بهطورکلی ،از میان مشخصههاي برازندگی ،در این پژوهش شاخصهاي برازش،X2/df ،
 GFI ،CFI ،RMSEAو  AGFIگزارش میشود .در جدول زیر مشخصههاي برازندگی مدل ارائه شده
است.
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با توجه به مشخصههاي نکویی برازش که در جدول شمارۀ هفت گزارش شده است ،برازش مدل
پیشبینی بیگانگی از کار در سطح مطلوبی میباشد .درادامه ،نمودار مسیر مدل برازششده همراه با
پارامترهاي برآوردشده (مقادیر استاندارد) و اعداد معناداري ارائه شده است.
جدول 7ـ مشخصههای نکویی برازندگی مدل بیگانگی از کار
برآورد

مشخصه
2

نسبت مجذور کاي به درجۀ آزادي ()x /df
ارزش P
شاخص برازندگی تطبیقی )(CFI
شاخص نکویی برازش )(GFI
شاخص تعدیلشدۀ نکویی برازش )(AGFI
جذر برآورد واریانس خطاي تقریب )(RMSEA

2/39
0/06
0/97
0/96
0/94
0/07

تعارض
-0/04
0/29

-0/18

0/36

-0/22

بیگانگی از کار

0/22

0/27
-

-0/49

0/11

کیفیت زندگی کاري

تعهد سازمانی

0/21

0/39

-0/30

دلبستگی شغلی
0/44

عدالت سازمانی

شکل 2ـ نمودار مسیر و برآورد پارامترهای مدل برازششدۀ بیگانگی از کار
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف کلی ارائۀ الگوي علی بیگانگی از کار براساس کیفیت زندگی کاري و عدالت
سازمانی با تأکید بر نقش واسطهاي تعارض ،تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی معلمان تربیتبدنی
شهر شیراز به روش تحلیل مسیر انجام پذیرفت .در این پژوهش علل و عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار
معلمان تربیتبدنی بررسی شد و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آنها با یکدیگر و با متغیر مالک
موردآزمون قرار گرفت .درادامه ،یافتهها درقالب یک مدل مفهومی پیشنهاد گردید و با استفاده از
روش تحلیل مسیر موردآزمون قرار گرفت .نتایج تحلیل مسیر و شاخصهاي نکویی برازش
بهدستآمده نشان داد که برازش مدل پیشبینی بیگانگی از کار در سطح مطلوبی بوده و  36درصد
از بیگانگی از کار معلمان تربیتبدنی را تبیین میکند.
همچنین ،براساس نتایج بهدستآمده از مدل مشخص شد که تعهد سازمانی بهصورت مستقیم و
منفی بر بیگانگی از کار معلمان تربیتبدنی اثر میگذارد؛ بنابراین ،دو مشکل کاهش تعهد سازمانی و
افزایش بیگانگی از کار در محیطهاي پویاي امروزي پررنگتر از گذشته خواهد بود .این یافته با نتایج
مطالعات پژوهشگرانی چون چیابورا و همکاران ( ،)2013برزگر و همکاران ( ،)2012میلز ( )2011و
بانایی و ریسل ( )2007همخوانی دارد .بهطورکلی ،این نتایج نشاندهندۀ آن است که معلمانی که
تعهد کاري باالیی دارند ،نهتنها نسبت به نقش کاري خود تعلقخاطر دارند؛ بلکه در دنیاي کاري نیز
درگیر بوده و بهدنبال آن بیگانگی از کار آنها کاهش مییابد.
همچنین ،معناداربودن اثر مستقیم و مثبت تعهد سازمانی بر دلبستگی شغلی معلمان تربیتبدنی
در مدل ارائهشده نشان میدهد که سازمان آموزشوپرورش به معلمانی نیازمند است که با ارزشها و
اهداف سازمانی سازگار باشند ،از انگیزۀ قوي برخوردار بوده و به حفظ و ادامۀ عضویت سازمانی
متعهد باشند و فراتر از شرح وظایف مقرر و معمول خود به کار و فعالیت بپردازند؛ معلمانی که
بخواهند و بتوانند بیش از مقدار معمول براي دستیابی به اهدافی سازمانی فعالیت کنند .برخورداري
از معلمانی که داراي تعهد و وفاداري باالیی نسبت به سازمان خود بوده و دلبستۀ آن باشند ،سبب
میشود تا افراد در محیطی پویا و سالم با بهکاربستن تمام توان خود براي کارایی بیشتر و بهتر
سازمان گام بردارند .این یافته با نتایج مطالعات میرهاشمی و همکاران ( )2008و بانایی و ریسل
( )2007همخوانی دارد.
عالوهبراین ،نتایج حاکی از آن بود که اثر مستقیم کیفیت زندگی کاري بر تعارض معلمان تربیتبدنی
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معنادار نیست .دراینزمینه ،نتایج این تحلیل با یافتههاي پژوهشگرانی چون آلفونسینا ()2010
متناقض میباشد .بهطور معمول ،در محیط کار اغلب چالشهاي کاري با انگیزش ارتباط دارد و
کارکنان زمانی از حل مسائل لذت میبرند و مشکالت را قبول میکنند که در کار شریک باشند.
معلمان تربیتبدنی نیز هنگامی شغل خود را بامعنا میدانند که شغل آنها ویژگیهاي
چالشانگیزي ،ارزشمندي و پاداش متناسب را دارا باشد .شایانذکر است هنگامیکه افراد حس
مشارکت در دستیابی به اهداف سازمانی داشته باشند و کار را وسیلهاي براي یادگیري و کسب
مهارت بیابند ،شغل خود را بیشتر معنادار میدانند.
نتایج حاصل از مدل مورداستفاده در پژوهش گواه بر این بود که اثر مستقیم کیفیت زندگی کاري بر
تعهد سازمانی معلمان تربیتبدنی معنادار میباشد .دراینزمینه ،یافتههاي پژوهش حاضر با نتایج
پژوهش افرادي چون برزگر و همکاران ( )2012همسو میباشد .تجربه نشان داده است که یک
سازمان تنها با تکیه بر کارکنان خود میتواند موفق باشد .دراینراستا ،افراد با انجام بهموقع کارها و
حس مسئولیت ،در افزایش و ارتقاي فرهنگ کار مؤثر میباشند و مدیران با برآوردهکردن نیازهاي
اساسی کارکنان ،برقراري اعتماد متقابل میان خود و آنها و ایجاد یک فرهنگ عاري از تبعیض،
کارکنان را نسبت به سازمان متعهد میسازند .الزمبهذکر است تازمانیکه نیازهاي روحی و روانی
معلمان برآورده نشود ،آنها هرگز بهطور کامل نسبت به سازمان احساس تعهد نخواهند کرد و تنها
معلمانی که هم از انگیزه و هم از توانایی الزم برخوردار باشند ،میتوانند بهرهوري سازمان را افزایش
دهند.
عالوهبراین ،معناداربودن اثر مستقیم و منفی کیفیت زندگی کاري بر بیگانگی از کار معلمان
تربیتبدنی نشان میدهد که ساختار سازمانی نامناسب منجر به افسردگی و ازخودبیگانگی نیروي
انسانی میشود .این ازخودبیگانگی نیروي کار ،سالمت روحی و روانی انسانی و جامعه را به مخاطره
انداخته و در درازمدت خسارات جبرانناپذیري را به پیکرۀ جامعه وارد میسازد.
سازمان آموزشوپرورش نیز مانند اغلب سازمان هاي دولتی کشور ما داراي ساختاري سنتی است که
بر پایۀ نظارت و فرمان شکل گرفته و بنیادي سلسلهمراتبی دارد .نگهداري و بهکارگیري نیروي
انسانی در چنین ساختاري با شیوۀ مدیریتی ثابت منجر به آن میشود که به خواستها و نیازهاي
معلمان از نظر روحی و روانی توجه کافی نشود و این بیتوجهی باعث دلزدگی ،افسردگی و
ازخودبیگانگی معلمان میگردد .این یافته با نتایج مطالعات پژوهشگرانی چون مالکی و همکاران
( )2008و برزگر و همکاران ( )2012همسو و هماهنگ است.
عالوهبراین ،نتایج حاکی از آن بود که کیفیت زندگی کاري بر دلبستگی شغلی معلمان تربیتبدنی
اثر مستقیم ،مثبت و معناداري دارد .این امر با مفروضات محمدنور و ادلی عبداهلل ( )2012همخوانی
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دارد .این یافته نشان میدهد سازمانهایی که دلبستگی شغلی را بهطور مؤثري ارتقا میدهند ،به
آموزش بهطور مداوم و مستمر میپردازند و خود را محدود به آموزشهاي ابتدایی کارکنان در بدو
ورود و نیز آموزشهایی که بهمنظور شناساندن سازمان به کارکنان صورت میگیرد ،نمیکنند .یکی
از عوامل مهم آموزشی در سازمانهاي آموزشی ،معلمان هستند و یکی از وظایف اصلی مدیران در
مدارس ،مساعدساختن محیط تربیتی و ایجاد شرایطی است که معلمان را به کار خود دلگرم نموده
و در حمایت از او مؤثر باشد.
همچنین ،نتایج حاصل از مدل موردنظر بیانگر وجود اثر مستقیم ،مثبت و معنادار عدالت سازمانی بر
تعهد سازمانی بود که با یافتههاي پژوهشهاي بانایی و ریسل ( )2007همخوانی داشت .امروزه،
سازمانها به کارکنانی اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود درجهت رشد و توسعۀ
همهجانبه دست یابند .بهطورکلی ،کارایی و اثربخشی سازمانها به کارایی و اثربخشی نیروي انسانی
و بهویژه مدیران آن سازمان بستگی دارد؛ ازاینرو ،حرکت بهسمت افزایش عدالت ،تعهد و رضایت در
بین معلمان از وظایف اصلی سازمان آموزشوپرورش بوده و ضروري میباشد .ذکر این نکته ضرورت
دارد که احساس عدم رعایت عدالت در تخصیص حقوق ،پاداشها و امکانات بین معلمان از عوامل
کاهندۀ تعهد سازمانی است.
عالوهبراین ،براساس مدل موردنظر ،عدالت سازمانی اثر مستقیم و معناداري بر دلبستگی شغلی
معلمان تربیتبدنی دارد که این یافته مشابه با نتایج پژوهش کالنتري و همکاران ( )2011است.
افزایش میزان کار گروهی و روح جمعی در سازمان با بهحداقلرساندن تفاوت بین کارکنان و بین
کارکنان و مدیران حاصل میشود که خود به افزایش دلبستگی شغلی کمک میکند .هنگامیکه
مدیران سازمانی مانند آموزشوپرورش از ارائۀ جایگاههاي برجسته به عدهاي از معلمان صرفنظر
کنند ،همۀ معلمان در تمامی رشتهها احساس تعهد و دلبستگی بیشتري با سازمان مینمایند.
عالوهبراین ،نتایج نشان داد که عدالت سازمانی اثر مستقیم ،منفی و معناداري بر بیگانگی از کار
معلمان تربیتبدنی دارد .این موضوع بیان میکند هنگامیکه کارکنان از شیوهها و سیاستهاي
اتخاذ تصمیم در سازمان آگاهی داشته باشند و تصور نمایند در سازمانی که در آن کار میکنند براي
تصمیمگیري در امور ،اطالعات دقیق و ضروري جمعآوري گشته و سپس تصمیمگیري میشود،
احساس بیهودگی ،بیزاري از جامعۀ ناتوانی و بیزاري از کار را تجربه نخواهند کرد؛ زیرا ،طالب
فرایندهایی هستند که عادالنه باشد و عالقهمند هستند که اطالعات درست و کاملی را دریافت
نمایند؛ زیرا ،ادراک عدالت ارتباطی افراد سازمان نشاندهندۀ نبود تبعیض در دریافت اطالعات درون
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سازمان و وجود اطالعات درون سازمان و ارتباطات مطلوب و بهرهمندي مناسب از فرصتهاي
سازمان بوده و درنتیجه ،موجب کارایی ،اثربخشی و عالقهمندي به سازمان خواهد شد .نتایج
بهدستآمده در این بخش با یافتههاي سوکو ( )2014و بانایی و ریسل ( )2007همسویی دارد.
عالوهبراین ،نتایج حاکی از وجود رابطۀ مستقیم ،مثبت و معنادار تعارض بر بیگانگی از کار معلمان
تربیتبدنی بود که با یافتههاي ایردامار و دمیرل ( )2014همخوانی داشت .بهنظر میرسد تفاوت
موجود در بین تدریس براي دبیران تربیتبدنی درمقایسه با دبیران دیگر دروس ،کماهمیت
جلوهدادن درس تربیتبدنی ،انتظارات غیرمعقول مدیران و کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی سبب
شده است که دبیران تربیتبدنی ازسوي مدیران و همکاران خود فشارهاي روانی و محیطی زیادي را
تحمل نمایند .وجود فشارهاي روانی و محیطی سبب میشود که دبیران تربیتبدنی نتوانند آنطور
که از آنها انتظار میرود فعالیت کنند و به اهداف تعیینشده ازسوي خود و سازمان دست یابند و
بهنظر میرسد که این مسأله میتواند سبب فشار شغلی و تحلیلرفتگی زودهنگام شود.
نتایج حاصل از تحلیل مسیر نیز بیانگر آن بود که اثر مستقیم تعارض بر تعهد سازمانی معلمان
تربیتبدنی منفی و معنادار است .دراینزمینه ،یافتههاي پژوهش با نتایج مطالعات میلز ()2011
همسو بود .بهطورکلی ،فراهم نمودن شرایط مناسب براي افزایش تعهد سازمانی که از طریق تغییر در
زیرمجموعههاي آن قابلدستیابی است ،میتواند منجر به تغییرات اساسی و افزایش میزان دلبستگی
افراد نسبت به شغل آنها و کاهش تعارض در سازمان شود؛ درحالیکه عدم توجه به این ارتباط
باعث تضعیف سازمان مربوط شده و سازمان را از اهداف خود دور میکند؛ زیرا ،کارکنان بهعنوان
ابزار اصلی رسیدن به هدف تلقی میگردند.
عالوهبراین ،نتایج نشان داد که دلبستگی شغلی بر بیگانگی از کار معلمان تربیتبدنی بهصورت
مستقیم ،منفی و معنادار اثر میگذارد .این یافته با نتایج مطالعات سیالن و سولو ( ،)2010ایمري و
بارکر ( )2007و هافر و مارتین ( )2006همخوانی داشت .بهطورکلی ،این نتایج حاکی از آن است که
هرچند دستیابی به اهداف آموزشی صرفاً منوط به استفادۀ بهینه از منابع انسانی ،مالی و تجهیزاتی
میباشد؛ اما پویایی نظام آموزشوپرورش به عوامل مختلفی از جمله داشتن کارمندانی خشنود،
برخوردار از تعهد و وفاداري باال نسبت سازمان و دلبسته به کار خود وابسته است تا در محیطی پویا
و سالم با بهکاربستن تمام توان خویش براي کارایی بیشتر و بهتر این سازمان فرهنگی گام بردارند.
براساس نتایج بهدستآمده از تحلیل مسیر ،کیفیت زندگی کاري اثري غیرمستقیم و منفی از طریق
تعارض ،تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی بر بیگانگی از کار معلمان تربیتبدنی دارد؛ بهعبارتدیگر،
ضروري است در سازمانها ،تئوريهاي انگیزشی نظیر "تئوري برابري" مالحظه شده و به هر فردي
متناسب با نهادها و برونداد وي حقوق و دستمزد پرداخت شود .تنها دراینصورت است که توجه به
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کیفیت زندگی کاري کارکنان میتواند نقش برانگیزانندهاي داشته و محرک عملکرد کارکنان باشد.
دراینراستا ،مالکی و همکاران ( )2008و میلز ( )2011بیان میکنند که کیفیت زندگی کاري پایین،
تعارض را در سازمان افزایش میدهد و باعث کاهش تعهد و دلبستگی شغلی میشود .شایانذکر
است که نتایج این تحقیقات اثرات منفی این متغیرها بر بیگانگی از کار را نشان میدهد.
از دیگر یافتههاي پژوهش تأییدشدن اثر غیرمستقیم عدالت سازمانی بر بیگانگی از کار معلمان
تربیتبدنی از طریق متغیرهاي واسطهاي تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی بود .در ارتباط با یافتۀ
فوق ،همانطور که قبالً اشاره شد ،سوکو ( )2014عقیده دارد که انتظارات متفاوت افراد از سازمان
خود ،زمینۀ بیگانگی شغلی آنها را فراهم میکند .افراد درصورتی ایدههاي خالق و ذهنی خود را در
اختیار سازمان قرار میدهند که اطمینان داشته باشند بهجاي سرکوبشدن ،موردتوجه قرار
میگیرند و درصورت همسوبودن با منافع سازمانی بهکار گرفته میشوند که این امر موجب عالقه به
کار بیشتر کارکنان ،تعهد باالي آنها ،حس تعلق به سازمان ،رضایت شغلی و بهدنبال آن تالش و
کار صادقانه و عدم ترک شغل و سازمان میشود (که درراستاي اهداف هر سازمان میباشد).
یافتۀ دیگر پژوهش این بود که تعهد سازمانی از طریق دلبستگی شغلی بر بیگانگی از کار معلمان
تربیتبدنی اثري غیرمستقیم و منفی بر جاي میگذارد؛ بهعبارتدیگر ،بیگانگی از کار از طریق
کاهش خوداثربخشی و حس تعهد افراد به ارزشهاي سازمان از قبیل تعهد و اعتماد در سطح
سازمان ،منجر به عدم تحقق اهداف سازمان میشود .نتایج پژوهش بانایی و ریسل ( ،)2007چیابورا
و همکاران ( )2013و میلز ( )2011نیز حاکی از آن است که سطح باالي تعهد کارکنان ،بیگانگی
شغلی را کاهش میدهد.
عالوهبراین ،نتایج نشان داد که اثر تعارض از طریق تعهد سازمانی بر بیگانگی از کار معلمان
تربیتبدنی ،غیرمستقیم و منفی میباشد .در سازمانهایی که تعارض بسیار کم است ،ارتباطات مؤثر
و ارزشها و خصوصیات مشترک بهحداقل میرسد .ازسويدیگر ،تعارض بسیار باال از همگونی و
انسجام کارکنان میکاهد و انسجام اعضاي سازمان سستتر میشود .یافتۀ فوق با نتایج مطالعات
سوننتاج و همکاران ( )2013همخوانی دارد.
درپایان ،باید گفت که در بررسی کلی مدل برازششده این نتایج بهدست آمد :از میان متغیرهاي
درونزا ،دلبستگی شغلی بیشترین تأثی ر را بر بیگانگی از کار داشت و هر دو متغیر برونزا (کیفیت
زندگی کاري و عدالت سازمانی) داراي اثري مستقیم بر بیگانگی از کار بودند .همچنین ،میزان
واریانس تبیینشدۀ بیگانگی از کار معادل  36درصد بهدست آمد که بیانگر نقش متغیرهاي دیگر در
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پیشبینی بیگانگی از کار (که در این پژوهش موردنظر نبودهاند و میبایست در پژوهشهاي آتی
مدنظر قرار گیرند) بود .درپایان ،با مشخصشدن نقش متفاوت متغیرهاي موردبررسی در این
پژوهش در افزایش یا کاهش بیگانگی از کار معلمان تربیتبدنی توصیه میشود که مسئوالن و
برنامهریزان سازمان آموزشو پرورش ،سطح باالیی از تعهد سیاسی را از طریق تغییر نگرش منفعالنه،
ارائۀ تصویر مناسب از شغل و سازمان ،فراهمنمودن شرایط ارتقا و مسیر شغلی مناسب ،پرداخت
منصفانه ،رعایت عدالت در توزیع پاداشها و پرورش هویت حرفهاي در معلمان تربیتبدنی ایجاد
کنند تا بدینوسیله زمینۀ کاهش بیگانگی از کار آنها فراهم شود.
باید اشاره نمود که تحقیقات تالش هایی را که با هدف کاهش بیگانگی از کار دبیران انجام شده
باشد را نشان نمی دهد و متأسفانه در این بین معلمان تربیت بدنی که همواره داشتن سالمت
عمومی ،شادابی و سرزندگی به عنوان وجه تمایز آن ها با دیگر معلمان است ،توجه کافی را دریافت
نکرده اند.
از این رو ضرورت ایجاب می کند که پژوهش ها با هدف ارائه مداخالت براي کاهش جنبه هاي
منفی بیگانگی از کار انجام پذیرد .لذا این مطالعه می تواند عواملی را که منجر به بیگانگی از کار
معلمان تربیت بدنی می شود را شناسایی و از طریق راهبردهاي مناسب این عوامل را کنترل و
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.
Keywords: Work Alienation, Quality of Work Life, Organizational Justic, Physical
Education Teachers
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