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چکیده

در اين تحقيق به تبيين رابطه عداات ادمانم ب بدم يي يد ا دارب يدمر نعلمدم ابدداايب ااددم
آذربميجم شرقب پرداخده شاه اا  .جمنعه آنمر را يليه نعلمم ابداايب اادم آذربميجم شرقب در ادم
تحصيلب 2931-39تعااد  21291ر تشکيل دادها ا ،يه اا اين تعااد  601ر اا طريق فرنو يدويرا
و بم روش مو هرير خوشها چنا نرحلها ا دخمب شا ا .در ايدن تحقيدق توفدي ب -همبسدديب ،اا
پراشنمنههم يي ي ا ارب يمر ريچمرد واتدو و عاات امانم ب يهوف و نورنن بعا اا تمييا روايدب
فور (اجرا آانميشب) و روايب نحدوايب (نرور جمنع ادبيمت پژوهش و قضموت خبررم ) ااد مدهشا.
تجزيه و تحليل دادههم بم ااد مده اا رم افزار  spssآانو هم ضدري همبسدديب پيرادو  ،آاندو
فريانن ،آانو  Tو آانو  Fا جممشا .و دميج شم داد بدين عداات ادمانم ب و يي يد ا دارب يدمر
نعلمم ابداايب و ابعمد هش رم ه آ رابطه نعنبدار و نسدقيم وجود دارد .همچنين ارايدمبب عمداهتدرين
نوت ههم يي ي ا ارب يمر اا ظر نعلمم به ترتي عبمرتنا اا :قم و ررايدب در ادمانم  ،يکردمرچيب
اجدممعب امانم  ،تمنين فرف رشا و انني  ،وابسديب اجدممعب امانم  ،تواعه قمبليد هدم ا سدم ب،
نحيط ايمن و بهااشدب ،فضم يلب ا ارب و پرداخ ننص م ه و يمفب.
واژگان کلیدی :يي ي ا ارب يمر  ،عاات امانم ب ،نعلمم ابداايب.
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مقدمه

يي ي ا ارب يمر  ،اماها اا يه اا يمه دوم قر بيسدم نورد توجه ظريهپردااا شمخههم
نخدلف علوم اجدممعب ،نطمتعمت تواعه و نايرا و يمررزارا ايما اجدممعب قرار ررفده اا  .اين
توجه تح تمثير بروا پيمناهم نن ب ،حمفل اا فراينا فنعدبشا  ،ايما هم ندمريز بر رشا اقدصمد
و تحو در رويکردهم ظر و ايما هم علمب تواعه بوده اا .
طرفاارا ظريه يي ي ا ارب يمر  ،در جسدجو ظممهم جايا برا يمك به يمرينم هسدنا،
تم آ هم بدوا نا بين ا ارب يمر و ا ارب شخصب خود تعمد برقرار يننا(آيار .)1001 ،2بر منه يي ي
ا ارب يمر  ،شمنل هر رو ه بهبود در فرهنگ امانم ب اا  ،يه بمعث رشا و تعمتب يمرينم در
امانم نبشود(فليرو.)2331 ،1
نعموالً تعااد ايمد اا يمرينم هر امانم درخواا نبيننا ،در وضعي يمر آ هم تغييراتدب داده
شود و اا اين انور چنين برداش نب شود يه يما شايا به ارايمبب و برراب عواندل ندوثر بدر يي يد
ا ارب يمر و ارتقم آ هم وجود دارد(ويمب 9و ديير  .)1001 ،عام رضمي اا يي ي ا دارب يدمر ،
نشکلب اا يه تقريبمً همه يمرينم امانم هم را باو توجه به نقمم و جمييمه آ هم تحد تدمثير قدرار
داده و دارا اثرات ايم بمر نببمشا(ادر  .)1001 ،4هداف بسديمر اا ادمانم هدم ،افدزايش رضدمي
يمرينم و ارتقم يي ي ا ارب يمر آ هم نببمشا ،انم اين نسمته بسيمر پيچياه ااد ايدرا ت کيدك و
تعيين اينيه چه نشخصههميب بر يي ي ا ارب يمر تمثير نبرذار ا انر دشوار نببمشدا(خدايو و
ديير .)2911 ،
ظمم آنواشب ،به عنوا يك ظمم بنيمدين و ايرامخدب يه نسئوتي عظيم بمرور و شکوفميب سدل
ينو ب و آتب جمنعه را برا رايا به تواعه فرهنيب ،اجدممعب ،اقدصمد  ،ايماب و  ...به عهاه دارد ،و
تمثيرات عملکرد آ در تممنب حدواه هدم ا دارب اجدمدمعب قمبدل تمد .ااد  .نعلمدم بده عندوا
افلبترين ننمبع ا سم ب تمثيررذار ،در يي ي عملکرد ظدمم آنواشدب ،اي دم قدش مدوده و ارتقدم
يي ي ا ارب يمر آ هم ،تمثير نسدقيم در عملکرد آ هم و نيزا نوفقيد ظدمم آنواشدب ،در تحقدق
اهااف آنواش و پرورش خواها داش .
يي ي ا ايب يمر  ،پاياه ا اا يه انرواه اا نرا امانم و شدري فراتدر رفدده و اثدرات آ در
ا ارب خصوفب و غيريمر فرد يز نشمهاه نبرردد(رو مادن  .)1001 ،5وقدد عنيدق يمرننداا و
امانم همراادم ن شود ،يمرنناا  ،رفدمرى را در پيش خواهناررف يه ننجر بده اثربخشد ادمانم
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ن شود و هميدمً يي ي ا ار يمرى و بهرهورى ارتقم ن يمبا(رادوا چب را 2و همکمرا  .)1001 ،انم ب
يه افراد اا يمر خود تذت نببر ا ،ا ارب شخصب آ هم در خدمر اا نحديط يدمر يدز بهبدود ندبيمبدا و
بمتعک .يك فرد مراضب اا يمر ،يرش نن ب را بم خود به ا ارب شخصب خويش نببرد .يعنب ايدنيده
نزايم حمفل اا بهبود و افزايش يي ي ا ارب يمر  ،عنوه بر آ يه بده يمريندم ادمانم و ا دارب
شخصب آ هم نبراا ،به جمنعه و افراد آ يز خواها رايا(بيرفيلا.)1009 ،1
يي ي ا ارب يمر  ،يك رهيمفدب اا يه بم توجه ويژه به بهبود شرايط يلب نحيط يمر ،در نحديط
امانم  ،اتخمذ ايما هم و رويههميب را توجيه نبينا ،يه نوج رردد يمر به رو ها طراحب شدود يده
اا يکنواخدب آ يماده و به تنوع و نحرك بود آ برا يمرننا افزوده رردد(روديب .)2916 ،در تعريف
يلب ،نبتوا ر يه يي ي ا ارب يمر  ،به نعندب تصدور ذهندب و درك و برداشد يمريندم يدك
امانم اا نطلوبي فيزيکب و روا ب نحيط يمر اا (اعمدت.)2911 ،
وكچيو ) 1000(9در تعريف يي ي ا ارب يدمر  ،نعدقدا ااد يده يي يد ا دارب يدمر  ،يدك
نجموعه اا تکنيكهم نعين يس  ،بلکه بيشدر به عنوا روشب اا يه در جسدجو بهبدود شدرايط
يلب نحيط يمر در يل امانم و يم واحاهم فرعب آ نببمشدا .هدمچندين وك چيدو فلسد ه يي يد
ا ارب يمر را رايا همزنم به انن روا ب يمرينم و افزايش بمادهب امانم نبدا ا.
تعريف ارائه شاه تواط ار  )1001(4در بمب يي ي ا ارب يمر  ،يمننً ننما ااد و بده خدوبب
نحيط يمر نطلوبب را ارائه نبينا .اين تعريف نرتبط به يمر نعنمدار و رضمي بخش نببمشا و شدمنل:
 .2فرفدب برا بهيمررير و تمرين اادعاادهم و توا ميبهم برا نقمبله بم چدمتشهدم و شدرايط جايدا و
وآورا ه؛  .1نحيطب يه افراد حمضر در آ بماراش نببمشنا؛  .9نوقعيدب يه در آ فرد ،قشب را يه هدر
شخص در حصو برخب اهااف يلب بهعهاه دارد ،درك نبينا؛  .4احسمس غرور و افدخمر در آ چه يه
شخص به خوبب ا جمم نبدها.
ريچمرد واتدو  5در نقمته ا يده در ين درا  .يي يد ا دارب يدمر ارائده مدود ،يکدب اا بهددرين
توضيحمت را در نورد يك يي ي ا ارب يمر آرنم ب ارائه مود .واتدو در ارائه چمرچوبب برا تجزيه و
تحليل يي ي ا ارب يمر  ،آ را به هش عمنل تقسيم نبينا .عوانل هش رم ه نا واتدو به شرح
اير نببمشا(نورها و ديير :)550 :2964 ،
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 .2پرداخ ننص م ه و يمفب :2ننظور ،پرداخ نسمو برا يمر نسدمو و يدز تنماد پرداخد هدم بدم
نعيمرهم يمرينم و تنما آ بم ديير ا واع يمر نببمشا .پمداشهم تعلق ررفده به يمرينم در يمر يدز
بميسدب بمالتر اا حااقل اادم اارد ا ارب بمشا.
 .1نحيط يمر ايمن و بهااشدب :1ننظور ،ايجمد شرايط يمر ايمن اا ظر فيزيکب و يز تعيدين ادمعمت
يمر ننطقب اا  .همچنين نحيط يمر بميسدب اثرات آتودرب را يه نبتوا ا تمثير نعکواب بدر وضدعي
فيزيکب و ذهنب يمرينم در نحيط يمر بر جم رذارد ،يمهش دها.
 .9تمنين فرف رشا و انني ندااوم :9بده نعندم فدراهم مدود انينده بهبدود توا دميبهدم فدرد ،
فرف هم پيشرف و فرف هم بهيمررير نهمرتهم يس شاه و تمنين اننيد درآندا و اشددغم
نببمشا .يمرينم مببميس تح شرايط ثبمت يمر و درآنا در آيناه يمر يننا.
 .4قم و ررايب در امانم يمر :4ننظور ،فراهم بود انينه آااد اخن يمريندم بداو تدرس اا ا دقدمم
نقمم بمالتر و مفذ بود الطه قم و سب به الطه ا سم ب نببمشا .بنمبراين بميسدب رويههم خمفب يه
مظر بر تضمين حقوق يمرينم نببمشا ،در نحيط يمر وجود داشده بمشا.
 .5وابسديب اجدممعب ا ارب يمر  :5به چيو يب برداش و ادراك يمرينم در نورد نسئوتي اجدمدمعب
امانم اشمره دارد .اين نوت ه اقاانمتب يه در جه افزايش درك يمرينم سدب بده نقمفدا و اهدااف
امانم و اهمي نشمري آ در تحقق اهااف آ ا جمم نبريرد را يز شمنل نبشود.
 .1فضم يلب ا ارب :1اين نوت ه به برقرار تواا و تعمد  ،بدين ا دارب يدمر و دييدر بخدشهدم
ا ارب يمرينم يه شمنل اوقمت فراغ  ،تحصينت و ا ارب خم وادرب نبشود ،نربدو ندببمشدا .ايدن
عمنل توجه به فعمتي هم غيريمر يه افراد خمر اا نحيط يدمر درريدر آ ندببمشدنا و بررادب تدمثير
فعمتي هم يمر بر رو ا ارب خصوفب يمرينم را يز شمنل نبشود.
 .6يکرمرچيب و ا سجمم در امانم يمر :6ايجمد يك فضم و جو يدمر يده احسدمس تعلدق يمريندم بده
امانم و اينيه آ م نورد يما امانم نببمشنا را تقوي مميا .در ايدن رااددم هدر چيدز يده بدمتقوه
نبتوا ا ننجر به عام شنماميب افراد يم رروههميب يه باا تعلق دار ا ،بميسدب اا فحنه يمر حذف رردد.
اين نوضوع شمنل حذف اراش ح ظ افمت ننمفع افراد در امانم و تشويق به شدکلريدر تديمهدم و
رروههم اجدممعب نبشود.

1.

Adequate and Fair Compensation.
Safe and Healthy Working Conditions
3.
Opportunity for Continued Growth and Security.
4.
Constitutionalism in the Work Organization
5.
The Social Relevance of Work life
6.
Total Life Space
7.
Social integration in the Work Organization
2.

بررسی رابطه عدالت سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی ...

24

 .1تواعه قمبلي هم ا سم ب :2به فراهم بود فرف هميب چو ااد مده اا اادقن و خوديندرتب در يمر،
بهرهننا شا اا نهمرتهم رو مرو  ،دادراب به اطنعمت ندنما بم يدمر و بر مندهريدز يدمر بدرا
يمرينم اشمره دارد .در اين راادم ،نشمغل بميسدب به رو ها طراحب شو ا يه قمبلي برآورده مود يما
امانم به توتيا و يماهم افراد ،بهخصوص يما به يمر جمت  ،پرنعنم و چمتشب را داشده بمشا.
اينيه يمرينم  ،يمر و نحيط يمر خود را دوا دار ا ،مشب اا يي ي ا ارب يمر نببمشدا .ايدن
ن هونب اا يه امانم هم ،به وااطه آ شرايط يمر بسيمر خوبب همراه بم نوقعي خوب برا يمرينم ،
پمداشهم ننص م ه ،انني شغلب ،جو نشمريدب رشا و ارتقم يمرينم  ،روابط خوب ،شيوه نايريدب روشن
و جو قمبل اعدممد را فراهم نب آور ا .يي ي ا ارب يدمر بهددر ،اعدبدمر و رشدا ا سدم ب ،يدمر نشدمريدب،
امارمر افراد بم اهااف امانم ب و غيره را تواعه نببخشا .در ديجه ،يمرينم يدز ،در خصدوص ا دارب
يمر شم راضب ،خرانا ،بم ا ييزه ،دررير و ندعها نبشو ا(اانم.)1022 ،
فرايناهم عاات  ،قش نهمب در امانم اي م نبيننا .و چيو يب برخورد بدم افدراد در ادمانم هدم
نمکن اا بمورهم ،احسمامت ،يرشهم و رفدمر يمرينم را تح تمثير قرار دها .يمرينم حدااقل بدم دو
ننبع در نورد اجرا عاات در امانم يم قض آ نواجه هسدنا .واضحترين ايدن نندمبع ارپراد يدم
ناير نسدقيم فرد اا  .اين ارپرا سب به ايردا اخديمر دارد .او نبتوا ا بر پيمناهم نهمدب اا
قبيل افزايش پرداخ هم يم فرف هم ترفيع ايردادم اثر بيذارد .ننبع دونب يه يمرينم نمکن ااد
اين عاات يم ببعااتدب را به آ ننسوب يننا ،خود امانم اا  .ارر چه اين ننبع منحسوستر اا ،
وتب توجه به آ يز نهم اا  .پ .اا ام  2330فصل جايا اا نطمتعمت تجربدب ،پيراندو عداات
امانم ب آغما نبشود يه نمحصل آ شنمخ اه وع عاات  ،يعنب عاات توايعب ، 1عاات رويدها  9و
عاات تعمنلب 4در امانم هما يه در اير توضيح داده نبشود(ررينبرگ.)1004 ،
عدالت توزیعی

به عمدال ه بود پيمناهم و دميجب يه يمرينم دريمف ندبينندا اشدمره ندبيندا .ايدن دوع عداات
امانم ب ،ريشه در ظريه برابر آدانز دارد .اين ظريه به حوه پماخدهب افراد سب بده نااخلدههدم و
رفدمرهم معمدال ه نايرا و ارپرادم در توايع انکم مت و پمداشهم در امانم هم توجه دارد.

Development of human capabilities
Distributive Justice
Procedural Justice
Interactional Justice
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عاات رويها  ،يعنب عاات درك شاه اا فراينا يه ،برا تعيين توايع پمداشهم ااد مده نبشود.
در اينجم نبتوا اين پراش را نطرح يرد يه آيم نمکن اا يمرننا يه سب به دييدرا پدمداش
يمدر را دريمف نبينا ،افنً احسمس مبرابر يم ببعااتدب کنا؟ بم توجه به عاات رويدها  ،پمادخ
نثب اا  .اين نوضوع را بم يك نثم روشن نبينيم .فرض ينيا دو يمرننا بم فنحي و شميسدديب
يکسم برا ا جمم يك يمر و نسئوتي شغلب وجود دار ا ،انم به يکب اا آ هم نقاار بيشدر اا ديير
پرداخ نبشود.
عدالت تعاملی

وع اوم اا عاات در امانم هم ،عاات تعمنلب منياه نبشود .عاات تعمنلب ،شمنل روشب اا يه
عاات امانم ب تواط ارپرادم به ايردادم نندقل نبشود .اين وع عاات نرتبط بم جنبههم فراينا
ارتبمطمت (نم نا :ادب ،فااق و احدرام) بين فرادناه و رير اه عاات اا  .بدهخدمطر ايدنيده عداات
تعمنلب تواط رفدمر نايري تعيين نبشود ،اين وع عاات نرتبط بم واينشهم شدنمخدب ،احسمادب و
رفدمر سب به نايري يم بهعبمرت ديير ارپراد ااد  .بندمبراين اندم ب يده يمرنندا احسدمس
ببعااتدب تعمنلب نبينا به احدمم ايمد اين يمرننا واينش نن ب به ارپرا خدود بدهجدم ادمانم
شم نبدها .اا اين رو پيشبينب نبشود يه يمرننا اا ارپرا نسدقيم خود بهجم امانم  ،در يدل
مراضب بمشا و يمرننا تعها يمدر سب به ارپرا تدم ادمانم درخدود احسدمس يندا .هدمچندين
يرشهم نن ب و عماتمً سب به ارپرا اا و قسدم يمدب اا ايدن يدرشهدم نن دب بده
امانم برنبرردد.
ابزار و روش تحقیق
پژوهش:

پراشهم
 آيم بين عاات امانم ب ،بم نوت ههم هش رم ه يي ي ا ارب يمر نعلمم ابداايب آنواش و پرورشاادم آذربميجم شرقب رابطه وجود دارد؟
 وضعي يي ي ا ارب يمر نعلمم ابداايب آنواش و پرورشاادم آذربميجم شرقب چيو ه اا ؟ وضعي عاات امانم ب نعلمم ابداايب آنواش و پرورش اادم آذربميجم شرقب چيو ه اا ؟ آيم بين يي ي ا ارب يمر نعلمم ابداايب ا و نرد آنواش و پرورش اادم آذربميجم شرقب ت موتنعنبدار وجود دارد؟
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 آيم بين يي ي ا اربيمر نعلمم ابداايب بم نارك تحصيلب نخدلف در آنواش و پرورش اادمآذربميجم شرقب ت موت نعنبدار وجود دارد؟
 آيم بين يي ي ا ارب يمر نعلمم ابداايب بم امبقه يمر نخدلفدر آنواش و پرورش اادم آذربميجم شرقبت موت نعنبدار وجود دارد؟
 نهمترين نوت ههم يي ي ا اربيمر نعلمم ابداايب آنواش و پرورش اادم آذربميجم شرقببراامس انديما هر ياام اا نوت ههم يااننا؟
جامعه آماري

جمنعه آنمر اينپژوهش يليه نعلمم ابداايب اادم آذربميجم شرقب در ام تحصيلب  2931-39نببمشا.
يه طبق رزارش واحا طرح و بر منه و آنمر اداره يل آنواش و پرورش اادم آذربميجم شرقب 21291
ر ( 4116نرد و  6433ا ) نببمشنا.
روش نمونه گیري

در اين پژوهش اا روش مو هرير خوشها چنا نرحلها ااد مده شا .باين فورت يه ابداا اا بين
ننمطق و واحب ابو پنجرم ه آنواش و پرورش اادم آذربميجم شرقب ،ار .اا بين ناارس ابداايب
ننمطق و واحب ا دخمب شاه در مو ه و هميدمً اا بين نعلمم ناارس ا دخمب شاه ،افراد مو ه نورد
نطمتعه به فورت تصمدفب ا دخمب شا .حجم مو ه اا طريق فرنو يويرا  601ر نحمابه شا.
روش تحقیق

پژوهش حمضر اا حيث هاف ،يمربرد نببمشا ،چو اا دميج حمفله در راه ارتقمء يي ي ا ارب
يمر نعلمم ااد مده خواهاشا .و برحس روش رردآور دادههم اا تحقيقمت توفي ب -همبسديب ،چرا
يه به برراب تمثيرات نسدقيم و غيرنسدقيم عاات امانم ب بريي ي ا ارب يمر نبپردااد.
ابزار اندازهگیري

در اين تحقيق اا پراشنمنههم اير ااد مده شاهاا :
پراشنمنه او  :پراشنمنه يي ي ا ارب يمر ريچمرد واتدو يه دارا  40پراش نببمشا .بسده
پماخ در نقيمس  5درجها تيکرت و مظر بر نوت ههم هش رم ه يي ي ا ارب يمر ريچمرد واتدو
نببمشا.
پراشنمنه دوم :پراشنمنه عاات امانم ب امخده شاه تواط يهوف و نورنن يه دارا  11پراش
در طيف تيکرت نببمشا.

مطالعات جامعهشناسی ،سال ششم ،مشاره بیست و یکم ،زمستان 2934

24
روش تجزیه و تحلیل دادهها

در اين تحقيق ،دادههم بم ااد مده اا رمافزار  SPSSو در دو بخش آنمر توفي ب و اادنبمطب نورد
تجزيه و تحليل قرار ررفدنا .به طور يه برا توفيف ف مت يي ب اا درفا و فراوا ب و برا ف مت
يمّب اا شمخصهم پراينارب ااد مده شاه و برا آانو پراشهم اا ضري همبسديب پيراو ،
آانو فريانن ،آانو  Tو آانو  Fااد مده شاه اا .
پایایی و روایی ابزار اندازهگیري

برا نعين مود روايب نحدوايب ضمن نرور جمنع ادبيمت پژوهش اا ظرات اادمدا نحدرم راهنمم
و نشمور ،يمرشنمام و فمح ظرا (قضموت خبررم ) ااد مده موديم و يي ي پراشهم را نورد
برراب قرار داديم و ابهمنمت برطرف شا .روايب فور يز اا طريق اجرا آانميشب پراشنمنههم تعيين
شا .و برا تعيين پميميب اا ضري آت م يرو بمخ ااد مده شا.
پایایی پرسشهاي مربوط به كیفیت زندگی كاري معلمان

بر اامس اطنعمت جاو شممره ( )2و نطمبق بم آانو آت م يرو بمخ ا جمم شاه ننحظه نبشود
نقاار آت م برا پراشهم يي ي ا اربيمر در يل برابر  =/3490بهدا آناهاا  .بنمبراين ديجه
نبشود ،پراشهم پميميب الام را دار ا و نبتوا بر اامس آ هم يي ي ا اربيمر نعلمم را انجيا.
جدول شماره ( :)1پایایی پرسشهاي مربوط به كیفیت زندگی كاري معلمان و ابعاد آن
تعداد

ضریب آلفا

پرداخت منصفانه و کافی

5

0/6257

محیط ایمن و بهداشتی

5

0/8160

فرصت رشد و امنیت

5

0/6817

قانونگرایی در سازمان

5

0/6612

وابستگی اجتماعی سازمان

5

0/6011

فضای کلی زندگی

5

0/6737

یكپارچگی اجتماعی

5

0/6738

توسعه قابلیتهای انسانی

5

0/8286

کیفیت زندگی کاری معلمان (کل)

40

0/1430
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پایایی پرسشهاي مربوط به عدالت سازمانی

براامس اطنعمت جاو شممره ( )1و نطمبق بم آانو آت م يرو بمخ ا جمم شاه ننحظده ندبشدود،
نقاار آت م برا پراشهم نربو به بُعا رويها برابر  ،  =0/1611توايعب برابر  ،  =0/1199تعمنلب
برابر   =0/1362و عاات امانم ب در يل برابر   =0/3216بهدا آناه ااد و ديجده ندبشدود
پراشهم پميميب الام را دار ا.
جدول شماره ( :)2پایایی پرسشهاي مربوط به عدالت سازمانی و ابعاد آن
تعداد

ضریب آلفا

بُعد رویهای

13

0/8622

بُعد توزیعی

4

0/8733

بُعد تعاملی

1

0/8161

عدالت سازمانی (کل)

27

0/1126

یافتههاي تحقیق

نقميسه يي ي ا ارب يمر نعلمم براامس جنسي :
براامس اطنعمت جاو شممره ( )9و نطمبق آانو  tنسدقل ا جمم شاه ننحظه نبشود ،ندواط
مره يي ي ا ارب يمر نعلمم نرد برابر  15/41بم ا حراف اادم اارد  23/13و نعلمم ا برابر
 12/35بم ا حراف اادم اارد  29/45بهدا آناه اا  .به طور يه طبق نعيمر  t=1/234و p=0/013
ديجه نبشود اخدنف مرات يي ي ا ارب يمر نعلمم براامس جنسي آ م نعنبدار اا  ،ايرا
اطح نعنبدار اا  0/05يمدر اا و ندواط مرات در رروه نعلمم نرد بيشدر اا .
جدول شماره ( :)3مقایسه كیفیت زندگی كاري معلمان براساس جنسیت
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمون T

درجه آزادی

سطح معنیداری

كیفیت

مرد

18

75/4201

11/81123

2/114

600

0/021

زندگی كاری

زن

704

71/1517

13/45543

1/775

111/826

0/011

متغیر

همبسديب بين يي ي ا ارب يمر نعلمم و امبقه يمر آ م :
براامس اطنعمت جاو شممره ( )4و نطمبق آانو همبسديب پيراو ا جمم شاه ننحظه نبشود
نقاار آانو همبسديب برابر  r=0/044بم اطح نعنبدار  p=0/145به دا آناه اا يه چو اطح
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نعنبدار اا  0/05بيشدر اا ديجه نبشود ،رابطه نعنبدار و نسدقيمب بين يي ي ا ارب يمر و امبقه
يمر نعلمم وجود اارد.
جدول شماره ( :)4همبستگی بین كیفیت زندگی كاري معلمان و سابقه كاري آنان
کیفیت زندگی کاری

متغیر

r =4/400
p=4/502

سابقه کار

n =440

نقميسه يي ي ا ارب يمر نعلمم براامس نارك تحصيلب آ م :
بر اامس اطنعمت جاو شممره ( )5و نطمبق آانو تحليل واريم  .ا جمم شاه ،ننحظه نبشود
نيم يين مرات يي ي ا ارب يمر نعلمم بم اطح تحصينت ديرلم ،برابر  16/13بم ا حراف اادم اارد
 ،21/93در اطح فوق ديرلم ،برابر  11/01بم ا حراف اادم اارد  ،21/11اطح تحصينت تيسم  ،.برابر
 12/50بم ا حراف اادم اارد  21/10و فوق تيسم  .برابر  12/16بم ا حراف اادم اارد  25/25بهدا آناه
اا يه طبق نعيمر  f=5/291و  p=00/001ديجهنبشود اخدنف مرات يي ي ا ارب يمر نعلمم بر
اامس نارك تحصيلب آ هم نعنبدار اا  ،ايرا اطح نعنبدار اا  0/05يمدر اا .
جدول شماره ( :)5مقایسه كیفیت زندگی كاري معلمان براساس مدرك تحصیلی آنان
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

F
آزمون

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

دیپلم

17

76/8107

12/31703

5/138

3

0/002

فوق دیپلم

317

72/0253

12/82213

لیسانس

287

71/5061

17/20800

فوق لیسانس

4

71/8650

15/15544

جمع

602

72/7156

14/38710

متغیر

کیفیت زندگی کاری

توايع پراينارب يي ي ا ارب يمر و ابعمد هش رم ه آ :
براامس اطنعمت جاو شممره ( )1ننحظه نبشود ،نيم يين يي ي ا ارب يمر نعلمم ابداايب
اادم آذربميجم شرقب برابر  11/46بم ا حراف اادم اارد  24/51نببمشا .حااقل مره يي ي ا اربيمر
نعلمم برابر  20/19و حاايثر آ  200نببمشا .ضري يجب برابر  sk = -0/991نببمشا يه شم
نبدها مره يي ي ا ارب يمر ايثر نعلمم بمالتر اا نيم يين اا .
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جدول شماره ( :)6توزیع پراكندگی كیفیت زندگی كاري
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

ضریب کجی

کیفیت زندگی کاری

607

72/46

14/52

-0/332

حداقل

حداکثر
100

10/73

در برراب ابعمد يي ي ا ارب يمر براامس اطنعمت جاو شممره ( )6ننحظه شا ،ندواط مره
بُعا پرداخ ننص م ه و يمفب اا ابعمد يي ي ا ارب يمر برابر  52/03بم ا حراف اادم اارد  ،21/41بُعا
نحيط ايمن و بهااشدب برابر  12/13بم ا حراف اادم اارد  ، 10/41بُعا تمنين فرف رشا و انني برابر
 11/92بم ا حراف اادم اارد  ،21/15بُعا قم و ررايب در امانم برابر  60/63بم ا حراف اادم اارد ،23/11
بُعا وابسديب اجدممعب امانم برابر  11/19بم ا حراف اادم اارد  ،26/15بُعا فضم يلب ا ارب برابر
 52/41بم ا حراف اادم اارد  ،10/25يکرمرچيب اجدممعب امانم برابر  60/13بم ا حراف اادم اارد 26/64
و بُعا تواعه قمبلي هم ا سم ب برابر  12/15بم ا حرافاادم اارد  23/24نببمشا .ديجه نبشود بُعا
قم و ررايب در امانم بيشدرين نيم يين را سب به ابعمد ديير دارا نببمشا.
جدول شماره ( :)7ابعاد كیفیت زندگی كاري
متغیر

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

پرداخت منصفانه و کافی
محیط ایمن و بهداشتی
تامین فرصت رشد و امنیت
قانونگرایی در سازمان
وابستگی اجتماعی سازمان
فضای کلی زندگی
یكپارچگی اجتماعی سازمان
توسعه قابلیتهای انسانی

607
607
607
607
607
607
607
607

10/00
0/00
15/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

10/00
10/00
10/00
10/00
10/00
10/00
10/00
10/00

51/01
71/71
77/31
60/61
77/23
51/48
60/21
71/85

انحراف استاندارد
18/42
20/48
18/75
11/27
16/75
20/15
16/64
11/14

توايع پراينارب عاات امانم ب و ابعمد آ :
بر اامس اطنعمت جاو شممره ( )1ننحظه نبشود ،نيم يين عاات امانم ب برابر  ،55/11بم
ا حراف اادم اارد  25/15به دا آناهاا  .به طور يه حااقل نيزا عاات امانم ب برابر 5/19و
حاايثر آ  31/25نببمشا .ضري يجب برابر  sk= -0/909نببمشا يه شم نبدها ،ايثر نعلمم
عاات امانم ب را بمالتر اا نيم يين ارايمبب يردها ا.
جدول شماره ( :)8توزیع پراكندگی عدالت سازمانی
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

ضریب کجی

حداقل

حداکثر

عدالت سازمانی

607

55/72

15/75

-0/303

5/73

17/15

در برراب ابعمد عاات امانم ب براامس اطنعمت جاو شممره ( )3ننحظه نبشود ،ندواط مره
بُعا رويها اا ابعمد عاات امانم ب برابر  54/10بم ا حراف اادم اارد  ،26/16بُعا توايعب برابر  91/12بم
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ا حراف اادم اارد  19/69و بُعا تعمنلب برابر  65/44بم ا حراف اادم اارد  23/15بهدا
ننحظه نبشود بيشدرين نيم يين نربو به بُعا تعمنلب نببمشا.

آناه اا .

جدول شماره ( :)9ابعاد عدالت سازمانی
تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

متغیر
رویهای

607

3/85

10/00

54/80

16/86

توزیعی

607

0/00

10/00

37/71

23/63

تعاملی

607

8/33

10/00

65/44

11/25

همبسديب بين عاات امانم ب و يي ي ا ارب يمر و ابعمد هش رم ه آ :
براامس اطنعمت جاو شممره ( )20ننحظهنبشود ،ضدري همبسدديب بدين عداات ادمانم ب و
يي ي ا ارب يمر برابر  r=0/531بم اطح نعنبدار  p=0/000بهدا آناه اا  .بنمبراين ندبتدوا
ادعم يرد بين عاات امانم ب و يي ي ا ارب يمر همبسديب نعنبدار و نسدقيم وجود دارد و همچنين
همبسديب بين عاات امانم ب و ابعمد يي ي ا ارب يمر يز ننحظهنبشود .همبسديب بدين عداات
امانم ب و بُعا پرداخ ننص م ه و يمفب برابر  ،r=0/436بُعا نحيط ايمن و بهااشدب برابر  ،r=0/405بُعا
تمنين فرف رشا و انني برابدر  ،r=0/526قدم و ررايدب در ادمانم  ،r=0/440وابسدديب اجدمدمعب
امانم برابر  ،r=0/931فضم يلب ا ارب برابر  ،r=0/444يکرمرچيب اجدممعب امانم برابر r=0/411
و بُعا تواعه قمبلي هم ا سم ب برابر  r=0/460بهدا آناهاا يه نقاار اطح نعنبدار در تممم ابعمد
برابر  p=0/000نببمشا .بنمبراين ديجه نبشود ،بين عاات امانم ب و ابعمد هش رم ده يي يد ا دارب
يمر يز همبسديب نعنبدار وجود دارد و هر چه نيزا عاات امانم ب بمال رود يي ي ا ارب يدمر
نعلمم يز بهدر خواها شا.
جدول شماره ( :)11همبستگی بین عدالت سازمانی
و كیفیت زندگی كاري و ابعاد هشتگانه آن
متغیر

عدالت سازمانی

کیفیت زندگی کاری

r=4/295
p=4/444
n= 447

پرداخت منصفانه و کافی

r=4/094
p=4/44
n= 447

محیط ایمن و بهداشتی

r=4/042
p=4/44
n= 447

49

بررسی رابطه عدالت سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی ...
تامین فرصت رشد و امنیت

r=4/214
p=4/44
n= 447

قانونگرایی در سازمان

r=4/004
p=4/44
n= 447

وابستگی اجتماعی سازمان

r=4/893
p=4/44
n= 447

فضای کلی زندگی

r=4/000
p=4/44
n= 447

یكپارچگی اجتماعی سازمان

r=4/075
p=4/44
n= 447

توسعه قابلیتهای انسانی

r=4/044
p=4/44
n= 447

ارايمبب عماهترين نوت ههم يي ي ا ارب يمر :
براامس اطنعمت جاو شممره ( )22ننحظه نبشود ،عماهترين نوت ههم يي ي ا ارب يمر
نعلمم ابداايب آنواش و پرورش اادم آذربميجم شرقب به ترتي عبمرتنااا :قم و ررايب در امانم بم
رتبه  ،5/14يکرمرچيب اجدممعب امانم بم رتبه  ،5/63تمنين فرف رشا و انني بم رتبه ،5/21
وابسديب اجدممعب امانم بم رتبه  ،5/05تواعه قمبلي هم ا سم ب بم رتبه  ،4/91نحيط ايمن و بهااشدب
بم رتبه  ،4/90فضم يلب ا ارب بم رتبه  ،1/34و پرداخ ننص م ه و يمفب بم رتبه  1/10يه طبق آانو
فريانن ا جمم شاه ننحظه نبرردد نقاار آانو برابر  2110/996بم اطح نعنبدار  p=0/000به
دا آناهاا .
جدول شماره ( :)11ارزیابی عمده ترین مولفههاي كیفیت زندگی كاري
میانگین

تعداد

آزمون فریدمن

درجه آزادی

سطح معنی داری

قانونگرایی در سازمان

5/84

607

1280/336

6

0/000

متغیر
یكپارچگی اجتماعی سازمان

5/61

تامین فرصت رشد و امنیت

5/17

وابستگی اجتماعی سازمان

5/05

توسعه قابلیتهای انسانی

4/32

محیط ایمن و بهداشتی

4/30

فضای کلی زندگی

2/14

پرداخت منصفانه و کافی

2/70
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بحث و نتیجهگیري

اطنعمت بهدا آناه در اين پژوهش نشخص مود يه نيم يين يي ي ا اربيمر نعلمم  ،برابر
 11/46بم ا حراف اادم اارد  24/51نببمشا .همچنين نيم يين عاات امانم ب برابر  ،55/11بم ا حراف
اادم اارد  25/15و ندواط بُعا رويها اا ابعمد عاات امانم ب برابر  ،54/10بم ا حراف اادم اارد ،26/16
بُعا توايعب برابر  ،91/12بم ا حراف اادم اارد  19/69و بُعا تعمنلب برابر  ،65/44بم ا حراف اادم اارد
 23/15نببمشا .در برراب پراشهم پژوهش و همبسديب بين عاات امانم ب و يي ي ا ارب يمر
افراد بم توجه به  r=0/531و  p=0/000نشخص شاه ،يه بين عاات امانم ب و يي ي ا ارب
همبسديب نعنبدار و نسدقيم وجود دارد .و يز بين تك تك ابعمد يي ي ا ارب يمر و عاات امانم ب
يز همبسديب نعنبدار وجود دارد .يعنب هر چه نيزا عاات امانم ب بمال رود ،يي ي ا ارب يمر
نعلمم يز بهدر خواهاشا .اين يمفده تحقيق بم تحقيق يريل( )1001همسو نببمشا .يريل نعدقا اا ،
يي ي ا ارب يمر به طور قمبل ننحظها و در حمت يلب به عاات در نحل يمر و اخنق تجمر
بهطور اخص نربو نبشود .همچنين اين يمفده تم حاود بم نطمتعه قمامب( )2963همخوا ب دارد يه
اين تحقيق درفاد برراب تمثير يي ي ا اربيمر بر بهرهور يرو ا سم ب نببمشا .در اين تحقيق،
فرض بر اين بوده يه يي ي ا ارب يمر نبتوا ا در بهرهور يرو ا سم ب امانم قش نهمب
داشدهبمشا .چرا يه يي ي ا ارب يمر  ،بمعث تحقق تصميمرير نشمريدب ،انني شغلب ،بهبود شرايط
نحيط يمر  ،احسمس نمتکي و خودرردا ب ،ايجمد فرف پيشرف شغلب ،قارشنماب اا يمر و تواعه،
غنب اما شغلب ،ارضم يماهم خودشکوفميب افراد و ايجمد ا ييزه برا نم ارمر در امانم نبشود.
در نورد عمنلهم نوثر بر يي ي ا ارب يمر  ،ديارمههم نخدل ب نطرح اا  .طرفاارا نايري
علمب ،بر اين اعدقمد هسدنا يه يي ي ا ارب يمر فرفمً به عمنلهم بيرو ب شغل ،ظير حقوق،
دادمزد و ديير نزايم نلموس ايمنب و بهااش نحيطيمر بسديب دارد .در نقمبل آ يرش ،طرفاارا
رويکرد رابطههم ا سم ب نعدقا هسدنا يه ررچه پمداشهم بيرو ب در خور توجه و نهما ا ،انم
پمداشهم درو ب بيشدرين تمثير را بر بهرهور  ،يمرايب ،غيب اا يمر و خرو اا خان دار ا .در اين
نيم رويکرد اونب هم بم عنوا رويکرد جه رير سب به يمر نطرح اا  ،يه بم يرش اقدضميب
نعدقا اا اوتوي پمداشهم درو ب و بيرو ب ،به افراد بسديب دارد .بم اين وجود ،هر اه ديارمه در اين
فرض يه يي ي ا اربيمر بم عملکرد افراد ارتبم دارد ،ات مق ظر دار ا(توي .و همکمرا .)1002 ،
دوال و شوتر( )2914نعدقا ا يه شممر بسيمر اا يمرينم اا يمر خود مراضب و در پب يمر نعنبدارتر
هسدنا .يمرينم درخواا دار ا در پيمناهم اقدصمد و غيراقدصمد يمرشم تغييرهميب داده شود.
انرواه اهمي پمداشهم غيراقدصمد در نقميسه بم پمداشهم اقدصمد در حم افزايش اا  .و
نايري ضعيف افراد در نحل يمر نبتوا ا ه تنهم يي ي ا ارب يمر  ،بلکه يي ي ا اربشم را به
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طور يلب پميين آورد .بم توجه به اين ديارمههم يمفدههم به دا آناه در اين تحقيق هم تم حاود
توجيه نبشوديه يي ي ا ارب يمر نعلمم بم عاات امانم ب در ارتبم نببمشا.
پراش ديير تحقيق به ارايمبب عماهترين نوت ههم يي ي ا اربيمر نعلمم پرداخده و اطنعمت
بهدا آناه نشخصيرده يه عماهترين نوت ههم يي ي ا ارب يمر به ترتي عبمرتنا اا:
قم و ررايب در امانم  ،يکرمرچيب اجدممعب امانم  ،تمنين فرف رشا و انني  ،وابسديب اجدممعب
امانم  ،تواعه قمبلي هم ا سم ب ،نحيط ايمن و بهااشدب ،فضم يلب ا ارب و پرداخ ننص م ه و
يمفب هسدنا .اين يمفده تم حاود بم نطمتعه بدسم همخوا ب دارد .بدسم ( )1004پميم منه ديدر خود
را بم عنوا "ديارمههم نعلمم اا شرايط حمميدب امانم و يي ي ا ارب يمر " ا جمم دادهاا  .در
اين پميم منه يه جمنعه نورد ظر آ هش ناراه دارا امخدمر نجاد و بم مو ه  11ر اا نعلمم به
طور يي ب نورد برراب قرار ررفدهاا  ،بيشدر نعلمم اظهمر داشدها ا يه شرايط امانم ب بر يمر آ هم
تمثير دارد .اين شرايط عبمرتنا اا .2 :شرايطب يه تحميل شاه اا  .1 ،شرايطب يه بم همکمر نعلمم و
نايرا بهوجود نبآيا و  .9شرايطب يه خود نعلمم بهوجود نبآور ا و بهدرين شرايط يمر همم
شرايطب اا يه بم همکمر نعلمم و نايرا به وجود آناه و شرايطب يه خود نعلمم به وجود
نبآور ا.
اين يمفده همچنين بم نطمتعه نحما ( )2916همخوا ب دارد بم اين ت موت جزيب يه نعلمم تحقيق
اوتين اوتوي را تمنين فرف رشا و انني نااوم اعنم يرد ا و دونين اوتوي را نيزا قم و ررايب در
امانم اعنم يرد ا .همچنين تم حاود بم تحقيق خراايم ( )2915يز همخوا نببمشا .خراايم در
پميم منه يمرشنمابارشا خود به برراب رابطه بين يي ي ا ارب يمر بم عملکرد نايرا ا
دبيرادم هم دخدرا ه شهر تهرا پرداخده و تمييا موده بين يي ي ا ارب يمر و عملکرد به خصوص
نوت ههم قم و ررايب و انني شغلب بم عملکرد رابطه نسدقيم و نثبدب وجود دارد.
و دميج اين يمفده بم نطمتعه جمشيا مهمخوا نببمشا .او در تحقيق خود تح عنوا "برراب
يي ي ا اربيمر يمرينم نرايز توا بخشب رواا ه دوتدب بهزيسدب اادم تهرا " به اين ديجه راياه
يه شمخصهم پرداخ ننص م ه و يمفب ،قم و ررايب در امانم  ،قش اجدممعب ا ارب يمر و نحيط
يمر ايمن و بهااشدب به ترتي مرات پميينتر در ارايمبب شمخصهم نربو بهدا آوردها ا ،انم
ديير شمخصهم مظر بر اين نوضوع نم نا تواعه قمبلي هم ا سم ب ،تمنين فرف رشا ،انني نااوم
و يکرمرچيب و ا سجمم اجدممعب در امانم  ،عماتمً در اطح ندواط ا عکمس يمفدها ا .هميدمً هيچ يك اا
شمخصهم در اطح بماليب ارايمبب مبشو ا.
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پیشنهادهاي كاربردي

 پرداخ نسمو برا يمر نسمو و يز تنما پرداخ هم بم نعيمرهدم يمريندم و تنماد آ بدمديير ا واع يمر بميسدب تواط نايرا آنواش و پرورش رعمي رردد و پمداشهم تعلق ررفده به نعلمم
در يمر يز بميسدب بمالتر اا حااقل اادم اارد ا ارب بمشا.
 بم توجه به عوانل فرف رشا ،آنواش و پرورش بميا بيش اا پيش اا توا ميبهم ،تجربههم ونهمرتهم نعلمم بهره رير ا تم آ هم ضمن رشا ،به احسمس تعلق و انني بيشدر دا يمبنا و
همواره اا توا ميب و خنقي هم خود در راه اعدن امانم ااد مدهيننا .وابسديب اجدممعب در يمر به
عنوا يکب اا عوانل تمثيررذار بر يي ي ا ارب يمر تعيين شاه اا يه بم يمر رروهب ،احدرام،
نشمري در فکر و تصميمرير به وجود نبآيا .ناارس بم توجه به اينيه نعلمم فمحبم فکر و
ا ايشه هسدنا و ا دظمر دار ا به افکمر ،ا ايشههم و ظرهم آ م توجه شود ،نبتوا نا انينههم نشمري
آ هم در تصميمرير هم و انور ناراه را فراهم يننا.
 به ننظور بهبود و تواعه قمبلي هم ا سم ب ،بهدر اا نايرا ناارس و نسئوال آنواش وپرورش انکم دادراب به اطنعمت ،انينه طراحب و بر منهريز و اخديمر تصميمرير در حواه
عمليمتب نربو را برا نعلمم فراهم اما ا تم آ هم بدوا نا قمبلي هم خود را تواعه دهنا .همچنين
نايرا بم اقاانمتب چو بررزار يمررمههم آنواشب ،دورههم آنواش نجما  ،اادقرار ايسدم
نايري دا ش و برقرار امانم يمدرير اه و  ...به تواعه توا ميبهم ،قمبلي هم و افزايش اطوح نهمرتب
نعلمم بررداا ا.
 انني شغلب يکب اا جنبههم افلب و نريز يي ي ا ارب يمر به حسمب نبآيا .بنمبرايننايرا نبتوا نا به ننظور ارتقم يي ي ا ارب يمر شرايطب را فراهم يننا يه نعلمم احسمس
انني شغلب داشده بمشنا.
 رفدمر عمدال ه اا او نسئوال بم نعلمم عمونمً ننجر به تعها بدمالتر آ هدم سدب بده ادمانمآنواشب نبشود .اا او ديير نعلمم ب يه احسمس ببعااتدب نبيننا ،به احدمم بيشددر ادمانم را
رهم خواهنا يرد يم اطوح پميينب اا تعها امانم ب را اا خود شدم ندبدهندا .حددب نمکدن ااد بده
رفدمرهم مهنجمر نم نا ا دقممجويب نبمدرت ممينا .بنمبراين درك اين يه چيو ه افراد در نورد عاات در
امانم قضموت دار ا و چيو ه آ هم به عاات يم ببعااتدب درك شاه پماخ نبهنا ،اا نبمحدث افدلب
نورد توجه نايرا آنواش و پرورش بميا بمشا.
 انم بيه مبرابر در ا دظمرات وجود دارد ،افراد ضعيف در امانم نمکنااد بداتر يدز بشدو ا.بنمبراين نايرا آنواش و پرورش بميا بخشهميب اا امانم يده در آ توايدع بدهفدورت دمبرابر ا جدمم
نبشود را شنماميب و اا آ جلورير بهعمل آور ا.
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 اجرا عاات  ،نسدلزم اتخمذ رويههم عمدال ه اا  .يعنب فراررد يه قدرار ااد عداات اا آنندج شود ،بميا عمدال ه بمشا؛ نايرا آنواش و پرورش بم رعميد عداات و ا صدمف در رويده اجدرا بميدا
فرف نسمو برا همه نعلمم فراهم آور ا .همچنين ،عاات نسدلزم فدراح قدوا ين ااد و رويده
اجرا قوا ين انم ب عمدال ه اا يه انکم بهرهننا اا قم و را به اهوت در اخديمر هميم قراردهدا.
بنمبراين نسئوال آنواش و پرورش بميسدب توجه يمفب به اين انر داشده بمشنا.
 نايرا هنيمم برخورد بم نعلمم بميا رفدمر حميب اا اعدممد و احدرام را اا خدود شدم دهندا و بدمتوجيه يمفب آ هم ،قارت تحمل يك ديجه غيرننص م ه را در آ م بيشدر ممينا.
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