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هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین عزت نفس و مسند مهارگذاری با رضایت شغلی آموزگاران دوره  :چکیده

آموزگار شاغل در  022همبستگی است. برای این منظور نمونه ای شامل  -روش پژوهش توصیفی .ابتدایی بود

انتخاب شد. برای جمع آوری اطالعات از  آموزش و پرورش شهر همدان به روش نمونه گیری تصادفی ساده

ی و پرسشنامه سوال 02سوالی و پرسشنامه مسند مهارگذاری  راتر فرم  53پرسشنامه عزت نفس  کوپر اسمیت فرم 

سوالی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون ، رگرسیون چند  52فرم  JDIرضایت شغلی 

تحلیل داده ها نشان داد که فقط با عزت نفس می توان به پیش بینی رضایت  .استفاده گردید tمتغیره و آزمون 

ی رضایت شغلی نمی کند. بعالوه بین عزت نفس و رضایت شغلی اقدام نمود و مسند مهارگذاری کمکی به پیش بین

شغلی آموزگاران رابطه معنی داری وجود داشت، بین مسند مهارگذاری و رضایت شغلی آموزگاران رابطه معنی داری 

وجود نداشت ،بین رضایت شغلی آموزگاران مرد و زن تفاوت معنی داری وجود داشت، بین عزت نفس آموزگاران 

اوت معنی داری وجود نداشت و بین مسند مهارگذاری آموزگاران مرد و زن تفاوت معنی داری وجود مرد و زن  تف

نداشت. با توجه به ارتباط میان عزت نفس ورضایت شغلی و با توجه به اینکه با عزت نفس می توان به پیش بینی 

 ش عزت نفس آموزگاران ضروری است .رضایت شغلی آموزگاران اقدام نمود ،لزوم انجام اقداماتی جهت تقویت و افزای

 رضایت شغلی ، عزت نفس ، مسند مهارگذاری ، آموزگار  واژه های کلیدی : 
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 مقدمه 

در نظام آموزش و پرورش هرکشوری بخصوص کشورهای پیشرفته مدرسه از جایگاه ویژه ای برخوردار است معلم مدرسه عالوه بر برنامه ریزی و 

ری موثر باید به گونه ای عمل کند که نه تنها هدف آموزش و پرورش را مدنظر داشته باشد، بلکه پاسخگوی نیاز های طراحی یک نظام یادگی

ازان جامعه نیز باشد . آموزش و پرورش بعنوان یک فراگرد انتقال تجارب و معلومات علمی .و جریان جامعه پذیر شدن نسل جوان امروز که آینده س

عه هستند و نیز بعنوان هدایت گر روند توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه از حساس ترین بخش ها محسوب می و گردانندگان فردای جام

و همچنین رضایت 0، موضوع کنترل درونی 1شود، لذا نظام آموزشی باید از معلمان توانمند ، مقتدر ، آگاه ، خالق، با انگیزه ، دارای عزت نفس باال 

 (. 1531برخوردار باشد تا بتواند وظایف خطیر خود را به انجام برساند )کوپائی حاجی باالیی 5شغلی 

یکی از اساسی ترین نیاز های بشر که بیشتر روانشناسان و نظریه پردازان برروی آن تاکید می کنند نیاز به عزت نفس یا احساس ارزشمندی 

عی ، زمینه فرهنگی و شغلی در زندگی نیازمند عزت نفس می باشند . عزت نفس خودمی باشد همه افراد صرف نظر از سن ، جنس ، طبقه اجتما

بر همه سطوح زندگی تاثیر می گذارد به طوری که اگر نیاز به عزت نفس ارضا نشود، تعادل حیاتی و پویایی فرد به هم خورده ،   بازدهی ، 

 (. 1530. )نامدار کارآمدی ، یادگیری و خالقیت وی بطور منفی تحت تاثیر قرار می گیرد

انی بنابراین نیاز به عزت نفس یا خود ارزشمندی و احترام به خود از جمله نیازهای طبیعی انسان است . انسان موجودی است اصالتا اجتماعی زم

کند و وجود خود را در  که نیاز به خود ارضا شود انسان احساس خوشایندی از اعتماد به نفس و خود ارزشمندی توانایی ، قابلیت و لیاقت پیدا می

(.مزلو در نظریه خود چهارمین پله از سلسله مراتب نیازها را نیازهای  1530، به نقل از نامدار  1535زندگی مفید و موثر و مولد می یابد )افروز 

ت نفس و دیگر نیاز به احترام از احترام از جانب خود و دیگران مطرح می کند و معتقد است دو نوع نیاز به احترام وجود دارد : یکی نیاز به عز

سوی مردمان دیگر . بر آورده شدن نیاز به عزت نفس به شخص اجازه می دهد تا نسبت به قابلیت ، ارزشمندی و کارآمدی خود احساس اطمینان 

ی برآمدن از عهده کند . از سوی دیگر وقتی فقدان عزت نفس وجود داشته باشد شخص احساس حقارت و بی پناهی و دلسردی می کند و برا

(.آموزگاران اگر  1531ترجمه کریمی ، جمهری ، نقشبندی ، گودرزی ، بحیرایی ، نیکخو  31222، شولتز 1مشکالت فاقد اعتماد کافی است )شولتر 

ه رسیده اند که خود دارای عزت نفس سالم باشند بهتر می توانند به دانش آموزان خود عزت نفس بدهند .حتی برخی از پژوهشگران به این نتیج

این مهمترین شاخص انتقال عزت نفس به دانش آموزان است . آموزگاران با عزت نفس باال روشهای حل مسئله را به دانش آموزان آموزش می 

                                                           
1- Self-esteem 
2- Internal locus of control 
3 -Job satisfaction  
4- Maslow 
5- shults 
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را آموزش  دهند ، در کودکان احساس اعتماد ایجاد می کنند ، به آنها کمک می کنند تا مسائل خود را حل و فصل کنند ، به آنها احترام متقابل

ند و می دهند و حال آنکه آموزگاران که از عزت نفس کافی برخوردار نیستند ناشکیباتر هستند ، از روشهای اقتدار طلبانه بیشتر استفاده می کن

می کنند. بیشتر در مقام جریمه کردن و مجازات دانش آموزان هستند . این قبیل آموزگاران به نقاط ضعف کودک بیشتر از نقطه قوت او توجه 

(. عزت نفس یکی از متغیر های  مهم روان شناختی است  1533آموزگاران فاقد عزت نفس مروج وابستگی هستند )براندن ، ترجمه قراچه داغی 

که بیشترین تحقیقات در مورد آن صورت گرفته است و میزان ارزشی است که فرد برای خود قائل می شود و در واقع نوعی ارزشیابی می باشد. 

عزت نفس به چگونگی احساس فرد درباره ویژه گی های مختلف خود مرتبط می شود و یکی از عوامل مهم پیش بینی کننده رضایت شغلی می 

باشد . یکی از مباحث مهم در امر بهداشت روانی عزت نفس می باشد که یکی از خصوصیات مهم و اساسی شخصیت هر فردی را تشکیل می دهد 

نبه های شخصی انسان اثر می گذارد و کمبود و فقدان آن باعث عدم رشد سایر جنبه های شخصیت یا ناموزونی آنها خواهد روی سایر ج ̋و قطعا

ی شد و حتی ممکن است پایه گذار بیماری های روانی گوناگون مانند : افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری و .... شود )براندن ، ترجمه قراچه داغ

جنبه خود پرورانی است، زیرا ارزیابی های مااز شایستگی های خودمان ، بر تجربیات هیجانی رفتار آتی و سازگاری  (.عزت نفس مهمترین 1533

(. همچنین عزت نفس نوعی قضاوت  نسبت به ارزشمندی  1533، ترجمه سید محمدی  0221، 1روانی دراز مدت ، تاثیر گذار است )برک 

(. اگر عزت نفس را بعنوان  قضاوت شخصی پیرامون  1531دارد ومحدود و زودگذر نیست )شاملو  وجودی است این صفت در انسان حالت عمومی

ارزشمندی خود قلمداد نماییم رابطه بین رضایت شغلی و عزت نفس تا حدودی آشکار می شود . اکثر صاحب نظران عزت نفس مثبت را بعنوان 

عزت نفس به ارزشیابی 0(. از نظر کوپراسمیت  1535می دانند )نقل از شریعت نیا  عامل مرکزی و اساسی در سازگاری عاطفی ، اجتماعی مطلوب

عموال فرد نسبت به خود اشاره دارد که بیانگر نگرش از موافقت و پذیرش یا عزم موافقیت نسبت به قابلیت ها ، موفقیت و ارزش خود می باشد که م

قضاوت شخصی از با ارزش بودن است که از طریق نگرش هایی که فرد راجع به  فرد این ارزشیابی را حفظ کند به طور خالصه عزت نفس یک

خودش دارد نشان داده می شود و یک تجربه ی فاعلی است که فرد از طریق گزارش های کالمی و دیگر تجلیات رفتاری ابراز می کند )کوپر 

پایدار افراد به نقش خود در تحت تاثیر  ̋ت ، که به اعتقاد نسبتااس5(. متغیر دیگر مورد بررسی در این پژوهش مسند مهارگذاری  1213اسمیت 

و بر  1211(. این مفهوم کشف مهم راتر در  0222گذاشتن حوادث زندگی خویش و احساس تسلط بر محیط اطراف اشاره دارد )دونگ موکو ، 

ساس ویژ گی درون شدگی و برون شدگی طبقه بندی می مبنای نظریه یادگیری اجتماعی است، که بر اساس آن افراد موقعیت های مختلف رابر ا

کند . چنانچه فرد پاداش را به تالش و رفتار خود نسبت ندهد و آنرا نتیجه شانس ، تصادف ، سرنوشت و حاصل نیروهای غیر قابل پیش بینی 

ثابت شخصیتی رابطه وجود  ̋و ویژه گی های نسبتا تصور کند دارای مهار بیرونی است  و بر عکس اگر فرد معتقد باشد که بین پاداش و پیامد رفتار

                                                           
1- bark 
2- Ratter 
3- Locus of control 
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(. البته افراد ممکن است در حد میانی مسند مهار گذاری درونی و بیرونی باشند  1533دارد این تفسیر به مهار درونی بر می گردد )خدا پناهی 

که شامل ابعاد مسند مهارگذاری درونی ، اعتقاد نمود  مقیاس سه گانه ای برای سنجش مسند مهار گذاری تدوین 1231،بعدها ، لونسون در سال 

(.مسندمهارگذاری به معنای آن است که شما فکر می کنید تا چه حد بر پیامد های رفتار خود  0222به قدرت دیگران و شانس بود )دونگ موکو 

در مورد اول شما دارای  .( 1222رل می شود )راتر ، کنترل دارید یا اینکه آن پیامد ها به سیله عواملی نظیر تقدیر ، اقبال یا اتفاق و تصادف کنت

است مسندمهارگذاری درونی ودر مورد دوم دارای مسند مهارگذاری بیرونی هستند . مفهوم مسند مهارگذاری را تر چنان نافذ و تاثیر گذاری بوده 

، 1عاصر بیشترین استفاده به آن شده است ) سکرت  که مطالعه اولیه او در این زمینه از جمله مطالعاتی است که در تاریخچه روان شناسی م

تان تاثیر بگذارد ، مسندمهارگذاری شما نیز ممکن است  بر رفتار روزمره درست همانطور که احساس خود اثر بخشی شما ممکن است.( 1231

دمهارگذاری در مطالعات زیادی به کار مشخص کند که آیا سعی می کنید بر موقعیت های زندگی واقع کنترل و مهار داشته باشید یا خیر .مسن

افراد دارای مسندمهار گذاری درونی به تقدیر و شانس کمتر اعتقاد دارند و همین باعث می شود که به احتمال زیاد به دنبال  .برده شده است

ونی با پیشرفت تحصیلی بهتر نیز مسندمهارگذاری در .( 1232مراقبت پزشکی برای عالئم یا نشانه های مرضی جسمانی خود باشند )استریکلند 

(.رضایت شغلی  1235  5و کوپر    0مرتبط است . چون دانشجویان دارای مسند مهارگذاری درونی با جدیت بیشتری کار می کنند )فایندلی

مفهومی پیچیده و چند بعدی است و با عوامل روانی جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود بلکه ترکیب 

د از شغلش معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می گردد که فرد شاغل در لحظه معین از زمان از شغلش احساس رضایت نماید و به خود بگوی

رده راضی است و از آن لذت می برد . فرد با تاکیدی که بر عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل ، شرایط محیط کار ، و فرآو

 (. رضایت شغلی که نوعی 1531های اشتغال در زمان های متفاوت دارد به طریق گوناگون احساس رضایت از شغل می نماید )شفیع آبادی 

احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می باشد زائیده ی عواملی نظیر محیط کار ، نظام سازمان شغلی ، روابط حاکم بر محیط کار و تاثیر عوامل 

 (. 1531فرهنگی است . لذا می توان نتیجه گرفت رضایت شغلی احساس روانی است که از عوامل اجتماعی نیز متاثر می باشد )شفیع آبادی 

( رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد می نمایند و آنرا نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می نگارند . یعنی اگر  1252)1 فیشروهانا 

 1531شغل مورد نظر لذت مطلوب را به فرد ندهد در این حالت فرد شروع به مزمت شغل می نمایند و در صدد تغییر آن بر می آید )شفیع آبادی 

.) 

                                                           
1 -sechrest 
2 -findley 
3- cooper 
4 -Fisher and hanna 
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ن نتایج مطالعات نشان می دهد، چنانچه مدیران بتوانند محیطی ایجادکنند که سبب شود افراد احساس خوشایندی درباره خود پیداکنند همچنی

(.از مهمترین ویژه گی های  1531می توانند عزت نفس آنان را افزایش داده و سطح مناسبی از رضایت شغلی در آنان به وجود آورند )هومن 

(. در تحقیقات خودنشان دادند که  1221)1اط نزدیک با رضایت شغلی دارد ، عزت نفس و مسندمهارگذاری است دیالرد و فیدر شخصیتی که ارتب

( ،  1233، )0  افراد با عزت نفس باال دارای رضایتمندی شغلی بیشتری نسبت به افرادی هستند که عزت نفس پائینی دارند . همچنین مانلی 

( در تحقیقات خودنشان دارند کسانی که دارای نگرش های شغلی رشد یافته در ارتباط با شاخص های پیشرفت حرفه  5123، ) 5 کاهن و آلوی 

ای که بعنوان سازگاری عاطفی در بزرگساالن مطرح می شود، هستند سطح رشد روانی اجتماعی ، آرزوهای آموزشی و شغلی زیاد و منبع درونی 

 (. 1535دارند )نقل از شریعت نیا 

یز با توجه به مطالب فوق پرداخت به مسائل آموزگاران در زمینه های شغلی و شخصیتی و شناسایی عواملی که  مانع رشد فردی آنان می گردد و ن

شناخت نقاط روشن و بسط و گسترش آنان در زمینه های مختلف می تواند گامی موثر و مفید در جهت رسیدن به اهداف بلند مدت آموزش و 

شد . بی شک معلمانی که رضایت شغلی و عزت نفس باالیی دارند و دارای شخصیت سالم و سازنده می باشند می توانند الگوی مناسبی پرورش با

بنابراین هدف  .جهت تعلیم و تربیت فرزندان و آینده سازان این مرز و بوم باشند و نقش موثری در شکوفایی استعدادها نهفته آنها داشته  باشند

ر مطالعه رابطه بین عزت نفس و مسند مهارگذاری با رضایت شغلی آموزگاران می باشد و برای تحقق این هدف یک فرضیه اصلی و پژوهش حاض

 شش فرضیه فرعی تدوین گردید .

 

 فرضیه اصلی :

 بین عزت نفس و مسند مهارگذاری با رضایت شغلی آموزگاران رابطه وجود دارد .

 فرضیه فرعی :

 شغلی آموزگاران رابطه وجود دارد .  بین عزت نفس و رضایت -1

 بین مسند مهارگذاری و رضایت شغلی آموزگاران رابطه وجود دارد . -0

 بر اساس متغیرهای عزت نفس و مسند مهارگذاری می توان رضایت شغلی آموزگاران را پیش بینی نمود . -5

                                                           
1 -Dillard and feather 
2- Manley    
3-Kahn and Alvi 
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 بین رضایت شغی آموزگاران زن و مرد تفاوت وجود دارد .  -1

 ان زن و مرد تفاوت وجود دارد .بین عزت نفس آموزگار -3

 بین مسند مهارگذاری آموزگاران زن و مرد تفاوت وجود دارد .  -1

 با الهام از مبانی نظری و تحقیقات موجود ، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سوالهای زیر است .      

 آیا بین عزت نفس و مسند مهارگذاری با رضایت شغلی آموزگاران رابطه وجود دارد ؟ -1

 آیا بر اساس متغیر های عزت نفس و مسند مهارگذاری می توان رضایت شغلی آموزگاران را پیش بینی نمود ؟ -0

 آیا بین عزت نفس ،مسند مهارگذاری و رضایت شغلی آموزگاران زن ومرد تفاوت وجود دارد ؟ -5

 روش شناسی پژوهش :

غیر  ی از نوع همبستگی است . روش همبستگی یک طرح تحقیقپژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و در تقسیم بندی تحقیقات توصیف

آزمایشی است که بر خالف طرح های آزمایشی ، متغیر ها به طور مشخص دستکاری یا کنترل نمی شوند ، بلکه متغیر ها به همان شکل طبیعی 

 0223طه بین دو متغیر را توصیف کنید )پلنت خود توصیف می شوند . روش همبستگی هنگامی به کار می رود که بخواهید نیرومندی و جهت راب

 .( 1532ترجمه کاکاوند 

 جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری :

مشغول به  1522 -1521جامعه آماری این پژوهش کلیه آموزگاران مرد و زن مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر همدان که در سال تحصیلی 

این ترتیب که برای انتخاب نمونه .به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند هنفر بود که ب 022حجم نمونه  .می باشد ند،خدمت بود

جدول  اسامی آموزگاران با توجه به جنسیت آنها از واحد آموزش گرفته شده و به هر یک از آنها کدی اختصاص داده شده و در نهایت با استفاده از

 ولید گردید و آموزگاران متناظر با آن بعنوان عضو نمونه انتخاب گردیدند .اعداد تصادفی ، یکسری عدد تصادفی ت
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 ابزارهای پژوهش :

  پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت  -1

گویه است که هر گویه در یک  53در این مطالعه جهت سنجش میزان عزت نفس از پرسشنامه استاندارد کوپر اسمیت استفاده شد که دربرگیرنده 

 112-53گذاری می شود . امتیاز کلی عزت نفس بین  ره، نم "مخالفم ˝موافقم ، موافقم ، مخالفم ، کامال ˝کامال" ،ای لیکرت مقیاس چهارگزینه

محدوده باال می باشد ، پایایی و روایی این پرسشنامه را  121-112سطوح متوسط ، و 31-123بیانگر سطوح پایین ،  53-32است ، که امتیاز 

(.شریعت نیا 1530کرده اند )فلسفی نژاد،تایید( انجام شده 1212)1(،وایف1231)5(،مورس1231) 0(،کمپل 1213)1اسمیت  تحقیقاتی که از طرف 

بدست آمد.در این تحقیق به منظور محاسبه ضریب  32/2محاسبه نمود که ضریب پایایی  3( پایایی آزمون فوق را از طریق آلفای کرو نباخ 1535)

نباخ ضریب پایایی آن واستفاده از روش آلفای کر از جمع آوری و تجزیه و تحلیل، باپرسشنامه بین آزمودنی ها توزیع شد، پس  022پایایی، تعداد 

 تعیین گردید. 300/2

 ترمقیاس مسند مهارگذاری را -2

عمیم یافته فرد در زمینه درونی یا بیرونی تقویت، براساس نظریه یادگیری اجتماعی تهیه شده است.پرسشنامه این مقیاس برای ارزیابی انتظارات ت

ماده که هر ماده آن دارای دو سال )الف و ب( است. آزمودنی باید بین هر جفت سوال یک ماده یکی را عالمت بزند. مدت زمان اجرا  02دارای 

 1ماده از این مقیاس را با هدف مشخص،جهت روشن شدن انتظارات افراد درباره مسندمهارگذاری تدوین کرده و 05 رتدقیقه است. را 12حدود 

ماده دیگر را خنثی و فقط با هدف مبهم ساختن بعد اندازه گیری شده برای آزمودنی وضع نموده است.مجموع مواد مقیاس در شش گروه پذیرش 

اعتقاد سیاسی و اجتماعی و فلسفه زندگی طبقه بندی شده اند)خداپناهی  ،تمایل، سلطه گریدانشگاهی ،پذیرش اجتماعی ،عالقه و 

سب ضریب آلفای حگزارش کرده است. پایایی آزمون در پژوهش حاضر بر 32/2  (1532(.متوسط ضریب اعتبار این مقیاس را آناستازی )1533،

 به دست آمد.  13/2کرونباخ 

 

 

                                                           
1 -smith 
2 -Kampar 
3- Morse 
4 -Wife 
5 -Cronbach Alpha 



 264-246، ص   9911 دی،  9، جلد 91علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 
http://www.joih.ir  

     

255 
 

 (JDI) یپرسشنامه رضایت شغل-5

( 1212ین )ل( ابداع و استاندارد شده است ،پنج بعد رضایت شغلی که توسط اسمیت ،کندال و ها1221این پرسشنامه که توسط ویسوکی و کروم )

سوال یا عبارت است که آزمودنی می بایست احساس واقعی خودش را درباره هر عبارت با  52بیان گردیده است، را می سنجد و در برگیرنده ی 

امتیاز و  3ه ای به دور عددی که احساس واقعی اش را نسبت به بعد مورد نظر نشان می دهد، مشخص نماید.هر سوال دارای حداکثر رسم دایر

امتیاز می باشد. این پرسشنامه پنج جنبه مختلف شغل را ارئه می نماید که برای هر جنبه تعدادی معیار وجود دارد تا احساسات فرد  1حداقل

مورد سنجش و اندازه گیری قرار دهد. نحوه امتیاز بندی و تقسیر نتایج آن به این صورت است که اعدادی که بر روی پیوستار  نسبت به شغلش را

برای سنجش رضایت شغلی فرد ابتدا بایستی امتیازات  .درج گردیده است، نشانگر میزان امتیازی است که به عامل مورد نظر تخصیص یافته است

 جداگانه محاسبه نمود و سپس امتیازات تمامی ابعاد را هم جمع کرد به شرح ذیل: هر یکی از ابعاد را

 مجموع امتیاز سرپرست+مجموع امتیاز کار+مجموع امتیاز پرداخت+مجموع امتیاز ارتقاء+مجموع امتیازات همکار امتیاز رضایت شغلی=

( 1531متغیر است. سادات و نوری ) 123تا  52می دهد، که دامنه ی آن از مجموع امتیاز تمامی ابعاد، رضایت شغلی آزمودنی را نشان در نهایت،  

بدست  25/2پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ  محاسبه کرده اند. در این تحقیق ضریب 25/2پرسشنامه را  از طریق ضریب آلفای کرونباخ پایایی

 آمد.

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

در پردازش اطالعات از آزمون های آمار توصیفی )میانگین ،انحراف معیار ( و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند 

برای تفاوت دو میانگین در گروههای مستقل استفاده شد. به منظور جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی تجزیه و تحلیل داده  tمتغیره و آزمون 

 رفت.انجام گ spssنرم افزار  کمکوهش به های پژ

در ابتدا شاخص های                                                                                                                          یافته های پژوهش    

                                                          .توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است
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 ( شاخص های توصیفی متغیر های  پژوهش1جدول)   

 

 

)میانگین،انحراف معیار و خطای معیار( پژوهش توصیفی متغیرهای پیش بین و مالک ( شاخص های1همانطور که مشاهده می کنید، در جدول )

 آمده است.

          شد.  هادفاز رگرسیون چند متغیره استجهت بررسی رابطه عزت نفس و مسندمهارگذاری با رضایت شغلی 

 

 

 رضایت شغلی عزت نفس مسندمهارگذاری شاخص

 کل مرد زن کل مرد زن کل مرد زن

 تعداد

N 

 

100 

 

100 

 

 

200 

 

100 

 

100 

 

200 

 

100 

 

100 

 

200 

 میانگین

 

X 

       

 

10/17 

 

 

10/24 

 

10/205 

 

106/01 

 

 

 

105/45 

 

105/73 

 

149/888 

 

134/82 

 

142/32 

 انحراف

 معیار

SD 

 

2/81 

 

2/46 

 

2/64 

 

 

12/126 

 

10/49 

 

11/31 

 

18/34 

 

25/20 

 

23/26 

 خطای معیار

SE 

 

0/28 

 

 

0/24 

 

 

0/186 

 

1/21 

 

1/05 

 

0/799 

 

1/84 

 

2/52 

 

1/65 
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 ( خالصه ی تحلیل واریانس بکارگرفته شده در این مورد را نشان می دهد.0جدول )           

 

 

 

 

 

 

 

( بزرگتر است. بنابراین می F=3/92،یعنی )α=0/01و  DF=197بحرانی با   Fاز  (F=9/809محاسبه شده ) F( مقدار 0با توجه به جدول )

 .توان نتیجه گرفت که امکان پیش بینی رضایت شغلی از روی عزت نفس و مسندمهارگذاری وجود دارد.

 

 

( تحلیل واریانس یک راهه برای رگرسیون پیش بینی رضایت شغلی از روی عزت نفس و       مسندمهارگذاری0جدول )  

 نتیجه نسبت میانگین مجذورات درجات آزادی تمجموع مجذورا منابع تغییر

SS DF MS F    P  

 P<0/002 9/809 5082/224    1 5082/224 رگرسیون

 518/136 197 102072/83 باقی مانده

 198 107155/06 کل
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دارند، از روش گام به گام یا پیشرونده به منظور تعیین اینکه هر کدام از دو متغیر عزت نفس و مسندمهاگذاری چه سهمی از ضرایب پیش بینی را 

 استفاده شد.

         ( خالصه ی ضرایب پیش بینی رضایت شغلی از روی عزت نفس و  3جدول )                      

 

 مسندمهارگذاری                                                               

 محاسبه شده t ضرایب استاندارد شده       ضرایب استاندارد نشده                   مدل

 

 نتیجه

 انحراف معیار 

     b 

  مقدار ثابت

94/924 

 

 

15/218 

 

 

------ 

 

 

----- 

 

 

6/238 

 

P<0/0001 

       

 

 عزت نفس

 

0/449 

 

0/143 

 

 

0/218 

 

 

 

----- 

  

  

_0/060 
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( معادله ی پیش بینی رضایت شغلی از روی عزت نفس و مسندمهارگذاری، برای عزت نفس دارای ضریب همبستگی چند 5توجه به جدول )با 

متغیره معنی دار، ولی برای مسندمهارگذاری دارای ضریب همبستگی ضعیف است که معنی دار نبوده و کمکی به پیش بینی رضایت شغلی نمی 

 ی رگرسیون به شکل زیر می باشد .کنند. بنابراین معادله 

         Y=94/924+0/218X      

یعنی فقط با عزت نفس می توان به پیش بینی رضایت شغلی اقدام نمود. ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه عزت نفس و رضایت شغلی برابر با 

بین عزت نفس و رضایت شغلی آموزگاران رابطه  ن یامعنی دار است بنابر21/2محاسبه شد که این ضریب در سطح آلفای کمتر از  013/2

محاسبه شد که این  115/2معنی دار وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه مسند مهارگذاری و رضایت شغلی برابر با 

 ران رابطه معنی دار وجود ندارد.نیست. بنابراین بین مسند مهارگذاری و رضایت شغلی آموزگامعنی دار 23/2سطح آلفای کمتر از ضریب در 

 

 

=∝و  df=193 بحرانی با  t( از t=4/826محاسبه شده )tمقدار  1با توجه به جدول    بزرگتر است.   (           t=2/617)  ، یعنی 0/01

 .بنابراین بین رضایت شغلی آموزگاران زن و مرد تفاوت وجود دارد

 ----- مسند مهار گذاری

  

 برای مقایسه میانگین رضایت شغلی آموزگاران زن و مرد t( آزمون 1جدول )                           

 تعداد گروهها

N   

 میانگین

�̅� 

 انحراف معیار

SD       

 درجات آزادی

df          

t نتیجه محاسبه شده 

P         

 P<0/0001 301/1 232/125 51/13 333/112 122 زن

    02/03 30/151 122 مرد
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 برای مقایسه میانگین عزت نفس آموزگاران زن و مرد t( آزمون 3)لودج

=∝و   df=123 بحرانی با  tاز    (t=0/349محاسبه شده )t مقدار  3با توجه به جدول  ( کوچکتر است . بنابراین بین t=2/617یعنی )0/01

 عزت نفس آموزگاران زن و مرد تفاوت وجود ندارد.

 برای مقایسه میانگین نمرات مسند مهارگذاری آموزگاران زن و مرد tآزمون  (1جدول)                        

 تعداد گروهها

N 

 میانگین

�̅� 

 انحراف معیار

SD 

 درجات آزادی

df 

t نتیجه محاسبه شده 

P 

𝑃 0/187- 198 2/82 10/17 122 زن < 0/852  

    2/458 10/24 122 مرد

 

=∝و  df=198بحرانی با   و  t( از t=0/187محاسبه شده ) tمقدار 1ا توجه به جدول  ابراین بین نب  ( کوچکتر است.t=2/617،یعنی ) 0/01

 مسند مهارگذاری آموزگاران زن و مرد تفاوت وجود ندارد.

 

 بحث و نتیجه گیری

 در این بخش به تعیین یافته ها در قالب سوال های پژوهش پرداخته می شود .

 نفس و مسندمهارگذاری با رضایت شغلی آموزگاران رابطه وجود دارد؟ آیا بین عزت :1پرسش

با استفاده از روش همبستگی پیرسون این نتیجه بدست آمد که از دو متغیر عزت نفس و مسندمهارگذاری تنها عزت نفس با رضایت شغلی دارای 

 تعداد گروهها

N 

 میانگین

�̅� 

 انحراف معیار

SD       

 درجات آزادی

df         

t نتیجه محاسبه شده 

P          

𝑃 512/2 123 101/10 21/121 122 زن < 0/727 

    132/12 13/123 122 مرد
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( هماهنگی و 1532( و پورشافعی )1532(، بیانگر )1233بین ) (، را1213ر اسمیت )پرابطه معنادار می باشد. که این یافته با یافته های کو

 همسویی دارد.

( 1221( در تحقیق خود نتیجه گرفت که بین رضامندی شغلی با عزت نفس معلمان رابطه معناداری وجود دارد. دیالردوفیدر )1535شریعت نیا )

باال دارای رضامندی شغلی بیشتری نسبت به افرادی هستند که عزت  ( در تحقیقات خود نشان دارند که افراد با عزت نفس1222استکس ولدین )

 (.1535، نفس پایینی دارند )شریعت نیا

( همسویی 1533یافته های پژوهش حاضر با یافته های فروغی ) .بین مسند مهارگذاری و رضایت شغلی آموزگاران رابطه معنی داری وجود ندارد

( هماهنگی وهمسویی ندارد و این بدان علت است که 1532( و بیابانگرد )1531(،کوپائی حاجی )1233) دارد و با یافته های رابسون و همکاران

مولفه های شخصیتی تامین کننده ی احراز حرفه ی معلمی مانند :توان علمی ، پشتکار ،اراده، سطح سواد،دور اندیشی ، تا حدود زیادی در 

بق نظر الپیکن افراد مسن مهار بیرونی پیدا می کنند و اکثر آزمودنی های این تحقیق مسن آموزگاران در یک سطح می باشد و از طرف دیگر ط

همچنین در تحقیق انجام شده توسط شورای  هستند که تا حدود بسیار زیادی بین مسند مهارگذاری آنها با رضایت شغلیشان رابطه وجود ندارد.

ان مشخص گردید که مسند مهارگذاری با رضایت شغلی معلمین ارتباط دارد که با من ریتحقیقات آموزشی توسعه ایالت فلوریدا، به سرپرستی جا

 یافته پژوهش حاضر هماهنگی و همسویی ندارد.

 : آیا بر اساس متغیرهای عزت نفس و مسند مهار گذاری می توان رضایت شغلی آموزگاران را پیش بینی نمود؟0پرسش

مد که معادله پیش بینی رضایت شغلی از روی عزت نفس و مسند مهارگذاری، برای عزت نفس دارای پس از تحلیل داده ها این نتیجه به دست آ

ضعیف است که معنی دار نبوده  و کمکی به پیش  معنی دار، ولی برای مسند مهار گذاری دارای ضریب همبستگی ضریب همبستگی چند متغیره

از آنجا که نظام آموزشی باید از معلمان اقدام نمود. توان به پیش بینی رضایت شغلینمی کند.بنابراین فقط با عزت نفس می بینی رضایت شغلی 

ام برسانند توانمند ، مقتدر،آگاه ،خالق،باانگیزه،دارای عزت نفس باال و همچنین رضایت شغلی برخوردار باشند تا بتوانند وظایف خطیر خود را به انج

معناداری برای رضایت شغلی معلمان می باشد، باید اقداماتی جهت بهبود و افزایش سطح عزت نفس و از آنجا که عزت نفس پیش بینی کننده ی 

فردای معلمان انجام داد تا معلمان ضمن احساس رضایت شغلی و به دور از هر گونه دغدغه بتوانند نسل جوان امروز که آینده سازان و گردانندگان 

 د.جامعه اسالمی ما می باشند را تربیت نماین

 ؟دارد ودآموزگاران زن و مرد تفاوت وج ی: آیا بین عزت نفس ،مسند مهارگذاری و رضایت شغل5پرسش 
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گروه های مستقل این نتیجه بدست آمد که بین عزت نفس و مسندمهارگذاری آموزگاران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود  tبا استفاده از آزمون 

و مرد تفاوت معنی دار وجود دارد . به عبارتی آموزگاران زن نسبت به آموزگاران مرد از رضایت شغلی  ندارد اما بین رضایت شغلی آموزگاران زن

 باالتری برخوردار می باشند.

( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که بین مسندمهارگذاری دبیران مرد و دبیران مرد زن تفاوت معناداری وجود ندارد که این یافته 1533فعلی )

 ته های پژوهش حاضر همسویی دارد.با یاف

( نشان دادند از نظر نمرات کلی در مقیاس مسندمهارگذاری درونی و بیرونی ، بین آزمودنی های مرد 1222در تحقیقی دیگر دیبرا و باندرون بون )

 و زن در ایاالت متحده تفاوت معنی داری مشاهده و ثبت نشده است. 

نتیجه دست یافت که بین عزت نفس و جنسیت آزمودنیها تفاوت معنی داری وجود ندارد.)نقل از نامدار ( در تحقیق خود به این 1531عرفانی )

 ود.(.بنابراین با توجه به اینکه رضایت شغلی در آموزگاران زن باالتر است، پیشنهاد می شود و در مقطع ابتدایی از آموزگاران زن استفاده ش1530،

   نتیجه گیری کلی

نفس پیش بینی کننده ی معنی داری برای رضایت شغلی است ،لزوم  تاط میان عزت نفس و رضایت شغلی و با توجه اینکه عزبا توجه به ارتب

 انجام اقداماتی جهت تقویت و افزایش عزت نفس آموزگاران ضروری است.

  پیشنهادات کاربردی

وجود دارد ،باید برای یافتن راه های بهینه کردن عزت نفس اقدام شود با توجه به اینکه بین عزت نفس و رضایت شغلی آموزگاران رابطه معناداری 

و شیوه های این فرآیند در طی دوره های تحصیلی و تربیت معلم مورد عمل و اقدام دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد ،همچنین جهت 

شی آن ها به وضع معیشتی معلمان توجه و عنایت خاصی افزایش احساس ارزشمندی و عزت نفس معلمان و در نهایت افزایش عملکرد آموز

 ول گردد.و نیز جذب و پرورش معلمین متخصص تحت عنوان آموزگار با اجرای پرسشنامه های شخصیتی از قبیل عزت نفس.ذمب

 

 تشکر و قدردانی 
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که در انجام این  همدانان آموزش و پرورش شهر بدینوسیله از کلیه معلمان ابتدایی  که به عنوان آزمودنی در این پژوهش شرکت کردند و کارکن

 پژوهش ،محقق را یاری نمودند، صمیمانه قدردانی می شود .

 

  منابع فارسی

   ن ،پایان یال(،بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی مدیران بانک صادرات استان گ1531اخالقی ،علی اصغر )

 کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران. نامه     

 (.روان شناسی اعتماد به نفس .تهران :انتشارات مهرداد.1535نسب،علی )اسالمی 

 ( تهران انتشارات سمت.1520(.روان شناسی .ترجمه جهانبخش صادقی )1223اسدورو،لسترام )

 (.تهران :انتشارات نخستین.1533براندن، ناتانیل )بی تا(. روان شناسی عزت نفس . ترجمه مهری قراچه داغی )

   (. بررسی رابطه بین مفاهیم کنترل و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم 1532سماعیل )بیابانگرد ،ا

 دبیرستانهای تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائی.        

    (. بررسی ارتباط عزت نفس با فرسودگی شغلی 1525جابری، پریسا؛ پردنجانی، شهرام، بیرالوند، سمیرا )

 .30-510،شماره  5مجله بالینی پرستاری و مامایی. دوره پرستاران .         

 ن : انتشارات رشد.(. راهنمائی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل. تهرا1531شفیع آبادی ،عبداهلل )

 (. تهران 1531(. نظریه های شخصیت ترجمه یحیی سید محمدی )0223الن ) نیشولتز،دوان پی؛شولتز، سید

           ویرایش. نشر :    

  (. بررسی رابطه بین موضع کنترل و عزت نفس با رضایت شغلی معلمان در 1531کوپائی حاجی، شیرزاد )

 پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی تهران.ابتدائی .  مدارس         
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پایه و رشته تحصیلی دانش     مسند مهارگذاری با جنس،(. رابطه پایگاه های هویت و 1533مظفری ،نظیر ؛فتح آبادی، جلیل، باقریان، فاطمه )

.11-31(، 12) 0(، شماره 5فصلنامه روان شناسی کاربردی. سال ) آموزان مقطع متوسطه.     

 

    (. بررسی رابطه رضایت شغلی دبیران زن و مرد در شهر شیراز ،پایان نامه کارشناسی 1530معتمدی، محمد )

 دانشگاه تربیت معلم تهران.  ارشد،           

 ( . شناخت روش علمی در علوم رفتاری . تهران :انتشارات سمت.1532هومن ،حیدر علی )
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