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کارکنان  یو عملکرد شغل یکار بر سالمت ذهن یطدر مح یضتبع نقش

 ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه
 

 

 3رضا سلیمانی مقدم  – 2 امیر قنبرپور نصرتی  – 1 ناصر بای

ديريت ورزشی، . استاديار، م2گروه تربیت بدنی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، آزادشهر، ايران استاديار .1
ری دانشجوی دکت. 3گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ايران 

 ايران دانشگاه تهران. ،مديريت ورزشی
 

 

 چکیده
زش و کارکنان ادارات ور یو عملکرد شغل یکار بر سالمت ذهن یطدر مح یضنقش تبعپژوهش حاضر، بررسی  از هدف

نفر  210ه به تعداد بود. جامعۀ آماری تحقیق کلیۀ کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشا جوانان استان کرمانشاه

آوری وتحلیل شد. برای جمعیهتجز پرسشنامه 198ر نهایت نمونۀ آماری تحقیق انتخاب و د عنوانبهبودند که کل جامعه 

( و 2008) یکرب ی(، سالمت ذهن2009) یچمنکار پاسکوئه و ر یطدر مح یضتبع یهاپرسشنامههای تحقیق، از داده

یق، از تحق یرهایمتغ تأثیر ییها و شناساداده وتحلیلیهتجز یبرااستفاده شد. ( 2004و بالس ) ینباب یعملکرد شغل

سالمت بر  حیط کارمتبعیض در نشان داد که  یجنتا. شد استفاده لیزرلافزار با استفاده از نرم یمعادالت ساختار یابیمدل

با توجه به نتایج تحقیق  دار دارد.اثری منفی و معنا ذهنی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

شود. بنابراین پیشنهاد ی کارکنان میکار موجب کاهش سالمت ذهنی و عملکرد شغلتوان گفت که تبعیض در محیط می

شود مدیران ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه با حذف تبعیض در محیط کار، زمینۀ افزایش سالمت ذهنی و می

 عملکرد شغلی کارکنان خود را فراهم سازند.

 

 یدیکل یهاواژه
 عملکرد، کرمانشاه، ورزش و جوانان.تبعیض، سالمت ذهنی، 
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 مقدمه

امروزه موفقیت سازمانی و عوامل مؤثر بر آن موضوعی است که توجه بسیاری از مدیران و محققان را به 

(. مواردی همچون انتخاب درست اهداف سازمان، افزایش اثربخشی اقدامات 1خود جلب کرده است )

کارکنان، کسب رضایت و وفاداری مشتریان و همچنین افزایش سودآوری بازاریابی، توسعه و بهبود عملکرد 

(. بر این اساس، 2ها شوند )توانند موجب موفقیت سازمانوری، از جمله عوامل مؤثری هستند که میو بهره

نیروی انسانی آنهاست. عملکرد شغلی  1ها، عملکرد شغلیترین عوامل مؤثر بر موفقیت سازماناز مهم

ارهای نیروی انسانی در سازمان است و بسیاری از محققان معتقدند که عوامل فردی و سازمانی محصول رفت

 انتظار مورد یکل ارزش عنوانبه عملکرد(. 3بسیاری بر عملکرد شغلی کارکنان در سازمان اثرگذارند )

 انجام زمان از یمشخص ۀدور طول در فرد کی که است شده فیتعر رفتاری مجزای هایبخش از سازمان

 موفق کارکنان آن پایۀ بر که است ترکیبی ۀساز یک شغلی عملکرد که این است بر باور . همچنیندهدیم

(. 4اند )شناسایی شده قابلتعیینو ازپیش های مشخصمالک از ایمجموعه طریق از ناموفق کارکنان از

 و هانیازمندی که است ایوظیفه عملکرد اول مؤلفۀ است؛ مؤلفه دو نظری شامل لحاظ به شغلی عملکرد

 و نشدهتعریف هایفعالیت که است ایزمینه عملکرد دوم، مؤلفۀ و کندمنعکس می را شغلی الزامات

 هایفعالیت از آن دسته به ایزمینه عملکرد واقع، گیرد. دربرمی در را حمایت تیمی و کار نامشخص مانند

 ارتقای .(5شوند )نمی تلقی وظیفه یا شغل از بخشی رسمی صورتشود که بهمی گفته شغل به مربوط

 شغلی عملکرد ارتقای چراکه اند؛آن پی در هاسازمان مدیران که است اهدافی ترینمهم از شغلی عملکرد

و در  تولیدات و خدمات کیفیت افزایش موجب و سازدمی فراهم سازمان در را وریبهره بهبود و توسعۀ

گرفته در ای از مطالعات انجامحجم گسترده (.6) شد برای سازمان خواهدنهایت کسب مزیت رقابتی 

های مختلف بیانگر اهمیت این متغیر مهم سازمانی خصوص عملکرد شغلی و عوامل مؤثر بر آن در سازمان

وری و موفقیت هر سازمانی، (. از جمله عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارکنان و در نهایت بهره2است )

کارکنان آن سازمان است. بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی سالمت ذهنی شرایط و  2هنیسالمت ذ

زا تطبیق دهد و های بالقوۀ خود را بشناسد، خود را با عوامل استرستواند تواناییحالتی است که فرد می

(. امروزه 7باشد ) های اجتماعی جامعه را داشتهوری کار کند و توانایی مشارکت در فعالیتبا حداکثر بهره

دلیل سپری کردن بخش شایان توجهی از زمان زندگی افراد در محیط کار سالمت ذهنی در محیط کار به

                                                           
1. Job Performance 

2. Mental Health 
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و همچنین پیامدهای آن بر عملکرد کارکنان و در نهایت عملکرد سازمان، مورد توجه قرار گرفته است 

 بهسازی ابعاد توسعه و اثرگذارتریناز  ییک عنوانبهکار  یطمح ذهنی ارتقای سالمت یراخ ۀدر چند ده(. 8)

رشد  یشرفت ومحققان را به خود جلب کرده است. برای پمدیران و ها، توجه در سازمان یمنابع انسان

استفاده از  یراز ،و خالق استفاده کرد متفکر سالم، یانسان یرویاز ن یدابتدا با هاینهزم ۀکشور در هم

در باال بردن سطح  یصنعت و یآموزش ی،اقتصادی، خدمات مؤسساتو فکری در  جسمی سالم یروهاین

کنند که عوامل بسیاری ( بیان می2016و همکاران ) 1(. در این خصوص، تینان9) دارد ییوری اثر بسزابهره

توانند بر روی سالمت ذهنی کارکنان در سازمان اثرگذار باشند و مدیران در سازمان وجود دارند که می

(. 10سایی این عوامل، سالمت ذهنی کارکنان و کیفیت محیط کاری سازمان را ارتقا دهند )باید با شنا

تواند کنند که کاهش سالمت ذهنی کارکنان در سازمان می( نیز بیان می2015و همکاران ) 2لینمک

از  یانروذهنی و به سالمت  یتوجههمراه داشته باشد. بیپیامدهای نامطلوبی برای کارکنان و سازمان به

 ی،و روان جسمی عوارض یجادو ا یانسان یرویاز دست رفتن ن وری،اثربخشی، بهره کاهش عوامل مهم در

و  یذهن هاییماریب یرمستقیمو غ یممستق هایینههزبر آن، (. عالوه11) ای استدر خدمات حرفه ویژهبه

شناسایی عوامل ایجادکنندۀ آن و استفاده  در پیو محققان  یرانشده است تا مد سببها در سازمانروانی 

 (. 12) کارکنان خود باشند یو جسم یسالمت ذهن یشو افزا هایماریب ینکاهش ا یبرا ییهاروشاز 

ها، محققان و مدیران همواره بنابر اهمیت سالمت ذهنی و عملکرد شغلی کارکنان در موفقیت سازمان

توانند بر موارد ذکرشده اثر مثبت یا منفی داشته اند که میلیدنبال بررسی، شناسایی، تقویت و رفع عوامبه

تواند بر سالمت ذهنی و عملکرد شغلی کارکنان یک سازمان اثری نامطلوب باشند. از جمله مواردی که می

های هستند که تبعیض سازمانی از جمله محیطهای دروناست. محیط 3داشته باشد، تبعیض در محیط کار

(. تعاریف متفاوتی در خصوص تبعیض در محیط کار ارائه 13شود )های مختلف دیده میدر آنها به شکل

( تبعیض در محیط کار را برخوردی غیرمنصفانه یا مخرب از سوی 2009و همکاران ) 4شده است. روسپندا

عیض (. تب14کنند )های کاری در سازمان تعریف میسازمان و افراد درون آن با بخشی از کارکنان و گروه

های فردی )سن، جنسیت، نژاد، در محیط کار به تفاوت در برخوردها با نیروی انسانی براساس مشخصه

کند که این امر ها، وابستگی حزبی و گروهی، تفاوت اجتماعی یا ملیتی و ...( اشاره میمذهب، ناتوانایی

                                                           
1. Tynan  

2. Maclean  

3. Workplace Discrimination 

4. Rospenda  
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های پیشرفت و ترقی از آنها موجب برخورد نامناسب و غیرمنصفانه با افراد در محیط کار و گرفتن فرصت

اند. گرفته در خصوص تبعیض بیانگر آمار و ارقام متفاوتی در کشورهای مختلف(. مطالعات انجام15شود )می

درصد بوده  5/29درصد و تبعیض جنسیتی  3/35های آمریکایی تبعیض نژادی در سازمان 2014در سال 

های مختلف سوم کارکنان شاغل در سازماند که یکدهگرفته نشان می(. نتایج تحقیقات انجام16است )

(. همچنین تبعیض 17اند )تبعیض در محیط کار خود را گزارش کرده 2015ایاالت متحده در سال 

کاهش  2016تا  2013جنسیتی بین کارکنان زن و مرد شاغل در کشورهای اتحادیۀ اروپا از سال 

های ورزشی و قی در خصوص تبعیض در سازمان(. با وجود این آمار دقی18چشمگیری داشته است )

ها به یکی از متغیرهایی که امروزه توجه بسیاری از مدیران را در سازمان غیرورزشی کشور وجود ندارد.

دهد های متفاوتی رخ میتبعیض در محیط کار در سطوح مختلف و به شکلخود جلب کرده، تبعیض است. 

ها، ارتقا و جایگاه سازمانی د در استخدام، آموزش، دستمزد، پاداشتوان(. در سطح سازمانی، تبعیض می19)

توجهی تواند به اشکال مختلف از جمله بی(. در سطح فردی، تبعیض در محیط کار می20مشاهده شود )

آمیز در تعامالت ها و باورهای افراد، توهین، عدم احترام، آزار و اذیت و سایر رفتارهای تبعیضبه نگرش

(. از سوی دیگر، تبعیض در محیط کار به دو شکل مستقیم 21روزانه بین کارکنان ایجاد شود )اجتماعی 

افتد که یک مدیر یا مسئول بنا به دالیلی از دهد. تبعیض مستقیم زمانی اتفاق میو غیرمستقیم رخ می

د در قبال یک جمله سن، جنسیت، نژاد، تحصیالت یا جایگاه اجتماعی رفتار متفاوت و نامطلوبی را از خو

شود که قوانین گذارد. تبعیض غیرمستقیم نیز زمانی مشاهده میکارمند یا چندین کارمند به نمایش می

و مقررات و شرایط کاری حاکم بر سازمان یک کارمند یا گروهی از کارمندان را از مزایای خاصی در 

ل و در هر سطحی که اتفاق (. به هر حال تبعیض در محیط کار به هر شک22کند )سازمان محروم می

بیفتد، پیامدهای منفی و نامطلوبی برای کارکنان، مدیران و سازمان خواهد داشت که این پیامدها برای 

 (.16توانند از کاهش رضایت و عملکرد شغلی تا در نهایت ترک کردن سازمان متفاوت باشند )کارکنان می

های مختلف انجام یامدهای آن در سازمانتحقیقات گوناگونی در خصوص تبعیض در محیط کار و پ

( در تحقیقی دریافتند که تبعیض در محیط کار بر رضایت شغلی، 2001و همکاران ) 1گرفته است. الن

و  2پاوالکو (.23تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مورد مطالعه اثری منفی داشته است )

کارمند زن سازمان ملی مطالعات زنان در آمریکا دریافتند  1778( در تحقیقی بر روی 2003همکاران )

                                                           
1. Ellen  

2. Pavalko  
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که ادراک تبعیض در محیط کار موجب کاهش سالمت جسمی و ذهنی کارکنان مورد مطالعه شده است 

اثر تبعیض جنسیتی در محیط کار بر سالمت »( در پژوهشی با عنوان 2009) 1(. اسکگز و استینبک24)

نسیتی موجب افزایش افسردگی در زنان مورد مطالعه شده است، دریافتند که تبعیض ج« ذهنی و جسمی

اما این نتیجه در مردان مشاهده نشد. همچنین تبعیض جنسیتی موجب ایجاد استرس در مردان و زنان 

شده است. در نهایت تبعیض جنسیتی تأثیری بر سالمت جسمانی مردان و زنان مورد مطالعه نداشته است 

های آموزشی و بهداشتی دو ایالت حیدرآباد ( در تحقیقی بر روی سازمان2012و همکاران ) 2(. چانار25)

و جامشرو در پاکستان دریافتند که اثر تبعیض در محیط کار بر رضایت شغلی، انگیزش و تعهد کارکنان 

(. 26) نبوده است اثرگذاردار بوده است؛ حال آنکه این موارد بر روی کارکنان مرد زن منفی و معنا

نیروی پلیس در شهر کوماسی کشور غنا دریافت که تبعیض  110( در تحقیقی بر روی 2013) 3آجاکوآکو

( در 2014) 4(. خلید و آروش27در محیط کار موجب کاهش عملکرد نمونۀ مورد مطالعه شده است )

ملکرد و تعهد های پاکستانی دریافتند که تبعیض در محیط کار بر عتحقیقی بر روی کارکنان زن بانک

نیست. اما بخش دیگری از نتایج این تحقیق نشان داد که تبعیض در محیط  اثرگذارشغلی این کارکنان 

دار داشته کار با نقش میانجی فرهنگ سازمانی بر عملکرد و تعهد شغلی این کارکنان اثری منفی و معنا

کارکنان  عملکردتبعیض جنسیتی و »( با عنوان 2014و همکاران ) 5بروبیه(. نتایج تحقیق جی28است )

نشان داد که تبعیض جنسیتی بین کارکنان زن و مرد موجب کاهش « های دولتی در نیجریهدانشگاه

های مختلف از ( در تحقیقی بر روی کارکنان سازمان2015) 6(. ترائو2عملکرد کارکنان زن شده است )

محیط کار و حمایت روانی و اجتماعی از کشور دریافت که جو سازمانی بدون تبعیض، شفافیت در  35

و همکاران  7(. تریانا18شود )کارکنان موجب افزایش رضایت شغلی و رضایت از موقعیت شغلی کارکنان می

( در پژوهشی نشان دادند که تبعیض در محیط کار بر روی نگرش به شغل، سالمت ذهنی و 2015)

و  8(. دوماه16گذارد )ی کارکنان اثری منفی میجسمی، کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمان

کارمند پنج سازمان از پنج صنعت مختلف در کشور غنا دریافتند 159( در تحقیقی بر روی 2015همکاران )

                                                           
1. Skaggs & Stainback 

2. Channar  
3. Adja-Kwaku 

4. Khalid & Aroosh 
5. Gberevbie  

6. Trau 
7. Triana  

8. Dwomoh  
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(. 29داری نداشته است )ها بر روی عملکرد شغلی کارکنان آنها اثر معناکه تبعیض در محیط این سازمان

های علوم، فناوری، مهندسی عضو هیأت علمی رشته 210( بر روی 2016)ران و همکا 1اوبریننتایج تحقیق 

و ریاضی در ایاالت متحده نشان داد که تبعیض بین افراد موجب افزایش استرس و کاهش سالمت جسمی 

( با انجام پژوهشی بر 2016و همکاران ) 2(. لی17ها شده است )و ذهنی و پیامدهای عملکردی آزمودنی

بینی اضطراب و ارگر در کرۀ جنوبی دریافتند که تبعیض در محیط کار توانایی پیشک 33530روی 

( در تحقیقی به مقایسۀ تبعیض در محیط 2017) 3(. ویالدسن و وولف30افسردگی این کارگران را دارد )

اری دهای خصوصی و دولتی کشور دانمارک پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت معناکار در سازمان

های خصوصی و دولتی وجود ندارد و عواملی مانند اندازۀ سازمان و نوع کار در خصوص تبعیض در سازمان

 (. 31توانند موجب ایجاد تبعیض در سازمان شوند )اند که میآنها از جمله عواملی

رفتاری  توان گفت که در برخی تحقیقات تبعیض بر پیامدهای شغلی وشده، میبا توجه به پیشینۀ ارائه

( و در برخی تحقیقات دیگر چنین اثری تأیید نشده 2، 16، 17، 23، 24، 27، 30بوده ) اثرگذارکارکنان 

های خصوصی بیشتر است یا دولتی و اینکه (. همچنین در خصوص اینکه تبعیض در سازمان28است )

وجود دارد و انجام شود یا کارکنان زن، تناقضاتی بیشترین تبعیض در قبال کارکنان مرد اعمال می

رسد. وجود جو تبعیض در هر محیط سازمانی نظر میتحقیقاتی در خصوص رفع این تناقضات ضروری به

تواند پیامدهای منفی و نامطلوبی بر پیامدهای شغلی و رفتاری کارکنان های ورزشی میاز جمله سازمان

با وجود این بیشتر تحقیقات  از جمله سالمت ذهنی، جسمی و عملکرد شغلی کارکنان داشته باشد.

یرورزشی خارج از کشور بوده است و چنین تحقیقی غهای صنعتی و گرفته در این زمینه در سازمانانجام

های ورزشی نیز انجام نگرفته است که این امر یرورزشی، بلکه در سازمانغهای در سازمان تنهانهدر کشور 

دلیل ارائۀ خدمات بسیار های ورزشی بهاز سوی دیگر، سازمانسازد. ضرورت انجام این تحقیق را آشکار می

متنوع و گوناگون و همچنین ارتباطات گسترده با اقشار مختلف جامعه نیازمند مدیران و کارکنانی توانمند 

و محیط سازمانی پویایی هستند که بتوانند بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه کنند. با توجه به 

های ورزشی در ارتقای سالمت ذهنی و جسمانی افراد جامعه و ارائۀ خدمات مطلوب به ماننقش مهم ساز

بر آن همچون تبعیض  مؤثرآنها، توجه به سالمت جسمانی و ذهنی و عملکرد شغلی نیروی انسانی و عوامل 

                                                           
1. O’Brien  

2. Le  
3.  Villadsen & Wulff 
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ی نیروی روبهرهتواند زمینۀ ارتقای های ورزشی از جمله ادارات ورزش و جوانان میسازمانی در سازمان

رو، آگاه شدن از میزان تبعیض سازمانی ینازاها را فراهم سازد. انسانی و در نهایت موفقیت این سازمان

تواند به مدیران یجادکننده و پیامدهای آن در ادارات ورزش و جوانان میاشده توسط کارکنان، عوامل درک

با توجه  سازمان خود جلوگیری کنند. بنابرایناین ادارات کمک کند تا با آگاهی الزم از بروز تبعیض در 

است  پرسش ینبه ا گوییپاسخ در پیمحقق  ی در این زمینه،موضوع پژوهش و وجود خأل علم یتبه اهم

کارکنان ادارات ورزش و جوانان  یو عملکرد شغل یسالمت ذهن نقشی درکار  یطدر مح یضتبع یاکه آ

 ؟دارداستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 ی تحقیقشناسروش

تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که در آن ارتباط بین تبعیض در محیط کار با سالمت ذهنی 

ورزش و جوانان استان کرمانشاه بررسی شد. جامعۀ آماری این تحقیق، و عملکرد شغلی کارکنان ادارات 

یابی نفر بود. با توجه به اینکه در مدل 210کلیۀ کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه به تعداد 

آمده از اعتبار بیشتری برخوردارند دستهای بهتر باشد مدلمعادالت ساختار هرچه حجم نمونه بزرگ

عنوان نمونۀ آماری تحقیق انتخاب شدند و پس از توزیع کارمند( به 210رو کل جامعه )(، ازاین32)

از های پژوهش آوری دادهبرای جمع پرسشنامه عودت داده شده و استفاده شد. 198ها پرسشنامه

تبعیض 

 سازمانی

تبعیض از 

 سوی مديريت

تبعیض از 

 سوی همکاران

مت سال

 ذهنی

عملکرد 

 شغلی 
تبعیض 

 سازمانی 
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لکرد و عم (2008) 2سالمت ذهنی بیکر(، 2009) 1در محیط کار پاسکوئه و ریچمن های تبعیضپرسشنامه

گویه و سه مؤلفۀ  17( استفاده شد. پرسشنامۀ تبعیض در محیط کار دارای 2004) 3شغلی بابین و بالس

گویه( است  7ی )سازمان یضتبعگویه( و  4) همکاران یاز سو یضتبعگویه(،  6یریت )مد یاز سو یضتبع

هنی و عملکرد های سالمت ذشود. همچنین پرسشنامهارزشی لیکرت سنجیده می 5که براساس مقیاس 

ارزشی لیکرت هستند. روایی ابزارهای تحقیق توسط پنج گویه با مقیاس پنج 6و  13ترتیب دارای شغلی به

منظور تعیین نظران مدیریت ورزشی بررسی و تأیید شد. همچنین از آزمون آلفای کرونباخ بهنفر از صاحب

نفر از کارکنان  40ای مقدماتی بر روی مطالعهمنظور های تحقیق استفاده شد. بدینمیزان پایایی پرسشنامه

دست به 92/0و  89/0، 93/0ترتیب های تحقیق بهمورد مطالعه صورت گرفت و میزان پایایی پرسشنامه

های پژوهش، از آمار توصیفی )فراوانی، میانگین وتحلیل دادهمنظور تجزیهآمد که بیانگر پایایی ابزار بود. به

اسمیرنوف جهت تشخیص طبیعی بودن توزیع  -و آمار استنباطی )آزمون کولموگروفو انحراف استاندارد( 

 یابی معادالت ساختاریمنظور سنجش تجانس درونی سؤاالت پرسشنامه و مدلها، آلفای کرونباخ بهداده

خصوص روابط بین متغیرهای  ها، درمنظور به آزمون گذاشتن مدل پیشنهادی و نیز آزمون فرضیهبه

 ( استفاده شد. 8/8افزار لیزرل نسخۀ شده و متغیرهای مکنون با استفاده از نرممشاهده

 

 های تحقیقیافته

 31 سنی بازۀ رد( درصد 4/52) هاآزمودنی درصد بیشترین که داد نشان تحقیق هایداده توصیفی تحلیل

 1/44. ندبود کارشناسی تحصیلی مدرک دارای هاآزمودنی درصد 8/44 همچنین. دارند قرار سال 40 تا

 تشکیل دمر کارکنان را تحقیق جامعۀ از درصد 72 و بودند سال 10 تا 1 کاری تجربۀ دارای نیز درصد

 .دادندمی

شود، باالترین میانگین در بین ابعاد تبعیض در محیط کار، مشاهده می 1جدول در طورکه همان

. همچنین ( است87/2و کمترین آن مربوط به تبعیض سازمانی )( 16/3) مربوط به تبعیض از سوی مدیریت

 (.1ل است )جدو 66/3، و عملکرد شغلی83/3، سالمت ذهنی 99/2میانگین متغیرهای تبعیض در محیط کار 

  

                                                           
1. Pascoe & Richman 

2. Backer 

3. Bobbin & Boles 
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 . توصیف متغیرهای تحقیق1جدول 

 متغیر
 آماره

 انحراف معیار میانگین تعداد 

 74/0 99/2 198 تبعیض در محیط کار

 92/0 16/3 198 يريتمد یاز سو یضتبع

 88/0 07/3 198 همکاران یاز سو یضتبع

 87/0 87/2 198 سازمانی یضتبع

 61/0 83/3 198 سالمت ذهنی

 86/0 66/3 198 عملکرد شغلی

 

 و عاملی بارهای از عما) مدل پارامترهای به مربوط داریمعنا اعداد تمامی 2 و 1 هایشکل به توجه با

 از یا تربزرگ 96/1 از باید آنها داریمعنا عدد شدن دارمعنا برای زیرا است، شده دارمعنی( آن خطاهای

 که شودمی مالحظه 2 جدول نتایج و( 2شکل )مسیر  ضرایب و مدل به توجه با. باشد ترکوچک -96/1

 بین نییع دارد، کارکنان شغلی عملکرد و ذهنی سالمت متغیر روی بر منفی اثری کار محیط در تبعیض

 . دارد وجود داریمنفی و معنا رابطۀ شغلی عملکرد و ذهنی سالمت با کار محیط در تبعیض

 

 . ضرايب اثر متغیر تبعیض بر متغیرهای مالک2جدول 

 کیرهای مالمتغ                             

 بینیشپمتغیر 
 نتیجه آمارة تی ضريب بتا

تبعیض در 

 محیط کار

 تأيید فرضیه -46/6 -80/0 سالمت ذهنی

 تأيید فرضیه -90/6 -75/0 عملکرد شغلی
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 . مدل ساختاری متغیرهای پژوهش در حالت تخمین استاندارد2شکل 

 

 

 داری. مدل ساختاری متغیرهای پژوهش در حالت اعداد معنا3شکل 
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های پژوهش دهد که مدل ساختاری پژوهش برازش مناسبی با دادههای برازش مدل نشان میشاخص

کمتر شده است. همچنین  1/0نیز از  RMSEAده و مقدار کمتر ش 3دو به درجۀ آزادی از دارد. نسبت خی

توان طور کلی میاند. بهو بنابراین مطلوب 90/0همگی باالی  AGFIو  NFI ،NNFI ،GFIهای شاخص

 گفت که برازش مدل ساختاری پژوهش مناسب و مطلوب است.

 

 ی برازش مدل ساختاری متغیرهای پژوهشهاشاخص. 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

کارکنان ادارات  یو عملکرد شغل یکار بر سالمت ذهن یطدر مح یضنقش تبعهدف تحقیق حاضر، مطالعۀ 

بود. نتایج تحقیق حاکی از این بود که تبعیض در محیط کار اثری منفی  ورزش و جوانان استان کرمانشاه

معنا که با افزایش دار بر سالمت ذهنی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه دارد. بدینو معنا

یابد. این نتیجه با نتایج تحقیقات پاوالکو و تبعیض در محیط کار، سالمت ذهنی کارکنان کاهش می

(. 16، 17، 24( همخوانی دارد )2016( و اوبرین و همکاران )2015(، تریانا و همکاران )2003ران )همکا

کند. سالمت سالمت ذهنی کارکنان نقش مهمی در اثربخشی و کارایی نیروی انسانی سازمان ایفا می

ذهنی  ذهنی حاصل ارزیابی کارکنان از شرایط کار و شرایط موجود در سازمان است. همچنین سالمت

و شناخت توانایی برای درک منطقی و پتانسیل عاطفی  استقالل، شایستگی، درک خوداثربخشیشامل 

اند، توانایی خوبی در ( کارکنانی که دارای سالمت ذهنی2015و همکاران ) 1لیناست. به گفتۀ مک

گیرند تا خود را با شرایط می کاربهتشخیص محیط و تطبیق خود با آن دارند و تمامی تالش خود را 

(. عوامل 11وری دست یابند )سازمانی و الزامات آن هماهنگ کنند و به باالترین سطح عملکرد و بهره

                                                           
1. Maclean  

 حد قابل قبول برآورد شاخص برازش

χ2/df 41/2  3<  

RMSEA 90/0  1/0<  

NFI 92/0  90/0>  

NNFI 94/0  90/0>  

GFI 91/0  90/0>  

AGFI 90/0  90/0>  
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 هایو ...( و سازمانی )امنیت شغلی، ثبات شغلی، فرصت کار بهفردی )سن، تجربه، تخصص، دانش، نگرش 

 توانند بر سالمت ذهنی کارکنانیاری وجود دارند که میپیشرفت، توانمندسازی، حمایت سازمانی و ...( بس

 باشند. یکی از عوامل اثرگذار بر سالمت ذهنی کارکنان، تبعیض است.  اثرگذارسازمان 

( عوامل بسیاری مانند سن، جنسیت، رنگ پوست، مذهب، میزان حقوق 2011)  1به گفتۀ چو و چوی

(. احساس و درک 19بین کارکنان سازمان شوند ) توانند موجب ادراک تبعیض درمی و جایگاه سازمانی

شرایط  عامل و وجود هرزا عمل کند. یک عامل استرس عنوانبهتواند سازمان می تبعیض در محیط

و ذهنی از جمله اضطراب، افسردگی و کاهش  تواند به بروز مشکالت روانیمی در محیط کار زااسترس

تواند بر عملکرد شغلی و سازمانی اثری منفی و نامطلوب ن امر میکه ای منجر شود کارکناندر  نفساعتمادبه

تر و های شغلی بسیار جدی( پیامدهای استرس2014و همکاران ) 2به گفتۀ گائو همچنین .داشته باشد

توانند سالمت فرد زای دیگر مانند مشکالت خانوادگی و مالی هستند و میاسترس بیشتر از سایر عوامل

کنند ( در این خصوص بیان می2001(. الن و همکاران )7از سازمان را تهدید کنند ) خارجدر سازمان و در 

یجادکنندۀ استرس عمل کرده و موجب افزایش تنش، تعارض و اعامل  عنوانبهکار  که تبعیض در محیط

های شود که این امر به عدم سازگاری فرد با شرایط و موقعیتو ابهام در نقش می درگیری بین کارکنان

که حاصل آن بیگانگی فرد از کار خود و کاهش رضایت، تعهد و عملکرد شغلی  انجامدمختلف کار می

ای برای بروز مشکالت جسمانی کاهش سالمت ذهنی حاصل از تبعیض، مقدمه (. همچنین23خواهد بود )

ند در سازمان کنکنند کارکنانی که احساس می( در این خصوص بیان می2015) است. تریانا و همکاران

صورت گرفته است، از سالمت ذهنی کمتری نسبت به سایر کارکنان برخوردارند و  نسبت به آنها تبعیض

ای و مشکالت قلبی و عروقی در آنها بیشتر گزارش در خواب، اختالالت تغذیه مواردی همچون اختالل

نی کارکنان ادارات ورزش و تأثیر تبعیض در محیط کار بر کاهش سالمت ذه (. با توجه به16شده است )

سازمانی مثبت، حمایت مادی و معنوی مدیران از تمامی کارکنان به ایجاد جو  جوانان استان کرمانشاه،

تمامی  هایستفاده از افکار و نظراز تمامی همکاران به یک میزان، احترام و ا یک اندازه، حمایت کارکنان

حساسات تمامی کارکنان و توجه به نیازهای انگیزشی توجه به عواطف و ا ،هاگیریکارکنان در تصمیم

دار نتایج تحقیق نشان داد که تبعیض در محیط کار اثری منفی و معنا .شودتمامی کارکنان پیشنهاد می

معنی که با افزایش تبعیض ورزش و جوانان استان کرمانشاه دارد؛ بدین بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات

                                                           
1 . Chou & Choi 

2 . Gao 
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( و 2013یابد. این نتیجه با نتایج تحقیقات آجاکواکو )کارکنان کاهش می لیدر محیط کار، عملکرد شغ

( مغایر است 2014( و با نتایج تحقیق خلید و آروش )27،17همخوانی دارد ) (2016اوبرین و همکاران )

ها بیان کرد. را شاید بتوان تفاوت در سازمان مورد بررسی و جنسیت آزمودنی (. دلیل این ناهمخوانی28)

های پاکستان و تحقیق حاضر بر روی کارکنان ( بر روی کارکنان زن بانک2014) پژوهش خلید و آروش

و جوانان استان کرمانشاه انجام گرفته است. عملکرد شغلی کارکنان نقش مهمی  مرد و زن ادارات ورزش

خود استفاده کرده و  هایی که به بهترین شکل از نیروی انسانیکند. سازمانایفا می هادر موفقیت سازمان

کنند، همواره نسبت به رقبا از عملکرد بهتری عملکرد کارکنان خود را فراهم می های بهبودزمینه

توانند بر عملکرد شغلی کارکنان اثر مثبت یا در سازمان وجود دارند که می برخوردارند. عوامل بسیاری

و نامطلوب بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان تواند اثر منفی عواملی که می منفی داشته باشند. یکی از

دهد در گرفته در این خصوص نشان میکار است. نتایج تحقیقات انجام داشته باشد، تبعیض در محیط

شود، کارکنان از رضایت شغلی و تعهد توسط کارکنان ادراک می هایی که جو تبعیض بیشتریسازمان

(. تبعیض در 2، 19، 17، 23ها نیز کمتر از گذشته است )شغلی آن سازمانی کمتری برخوردارند و عملکرد

شود. ادراک تبعیض وری میتضعیف نیروی انسانی و کاهش بهره سازمان با ایجاد محیط خصمانه موجب

شود که کارکنان در قبال آن واکنش نشان دهند. موجب می به هر شکل و در هر سطحی که باشد،

کنند، نخستین که کارکنان تبعیض را ادراک میکند زمانییم ( در این خصوص بیان2013آجاکوآکو )

تواند همکاران، مدیران یجادکنندۀ تبعیض میاتبعیض است. عامل  یجادکنندۀاواکنش آنها مقابله با عامل 

رفته دست به ای نرسد، کارکنان رفتهاین واکنش به نتیجه یا عوامل و قوانین سازمانی باشد. چنانچه

(. کارکنانی که احساس 27کاهش عملکرد شغلی خواهد بود ) خواهند زد که یکی از آنهای دیگری اقدامات

کنند تا با کاهش اند، تالش میاست و از چیزی محروم شده کنند در قبال آنها تبعیض صورت گرفتهمی

موجب افزایش  درازمدتجبران کنند. ادامۀ این عمل در  را شدهاعمالی تبعیض نوعبهعملکرد شغلی 

تواند عاملی مخرب برای عملکرد سازمان شد و این امر می تفاوتی کارمند به کار خود و سازمان خواهدیب

کار بر کاهش عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان  تلقی شود. با توجه به تأثیر تبعیض در محیط

کنان، استفاده از افراد متخصص و یادگیری برابر برای تمامی کار های پیشرفتفرصتایجاد استان کرمانشاه، 

برابر برای ارتقای کارکنان، ایجاد تناسب بین نوع کار و میزان  هایهای سازمانی، ایجاد فرصتبرای پست

های برای تمامی کارکنان، اهمیت قائل شدن به کار تمامی بخش های آموزشیحقوق و مزایا، برگزاری دوره
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یران پیشنهاد توسط مد های سازمانتمامی کارکنان و بخش یبرا و مقررات ینقوان یکسان یاجراسازمان و 

 شود.می

 توان نتیجه گرفت کهگرفته در این زمینه میهای انجامدر نهایت از نتایج این پژوهش و پژوهش

 در این پژوهش تنها نقش اگرچهاست.  اثرگذارتبعیض در محیط کار بر بسیاری از متغیرهای سازمانی 

 ر بر سالمت ذهنی و عملکرد شغلی کارکنان بررسی شد، تبعیض در محیط کارتبعیض در محیط کا

 تواند بر سایر متغیرها از جمله رضایت کارکنان، تعهد کارکنان، رفتار شهروندی سازمانی و ادراکمی

 های تحقیق در نظر گرفت. ازتوان آن را جزء محدودیتباشد که می اثرگذارعدالتی توسط کارکنان یب

 یجادکنندۀ تبعیض و انواع تبعیضار، انجام تحقیقات توسط سایر پژوهشگران در خصوص عوامل سوی دیگ

 شودشود. در نهایت نیز توصیه میدر بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه پیشنهاد می

 ایش سالمتکه مدیران ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه با رفع تبعیض در محیط کار، زمینۀ افز

 ذهنی و عملکرد شغلی کارکنان خود را فراهم سازند. 
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Abstract  
The aim of the present study was to investigate the role of workplace 

discrimination on mental health and job performance among employees of 

Sport and Youth offices in Kermanshah province. The population of this study 

consisted of all employees of Sport and Youth offices of Kermanshah 

province (N=210) and the whole population was selected as the research 

sample and finally 198 questionnaires were analyzed. To collect data, 

questionnaires of workplace discrimination by Pascoe and Richman (2009), 

Backer (2008) mental health and Bobbin and Boles (2004) job performance 

were used. To analyze data and identify the effects of research variables, 

structural equation modeling with LISREL software were applied. The results 

indicated that workplace discrimination had a negative and significant effect 

on mental health and job performance of employees of Sport and Youth 

offices of Kermanshah province. With respect to the results of the study, it can 

be concluded that workplace discrimination can decrease employees’ mental 

health and job performance. Therefore, it is suggested that the managers of 

Sport and Youth offices in Kermanshah province should enhance mental 

health and job performance of their employees by eliminating workplace 

discrimination,. 
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