
 

 

 68-78، ص 1395 فروردین، 6، جلد 10علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 

1 

 

 معلمانرضايت شغلي  وبر ميزان سالمت رواني  عوامل جمعيت شناختيبررسي 

 (تهران 14منطقه  معلمان مدارس :)مطالعه موردي 

 

 2مجيد عبدالهي ،1مريم فقيهي محمدي

 دانشجوي کارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه پيام نور ؛ ايران 1

 فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه پيام نور ؛ ايراناستاديارتاريخ  2

 

 :چکيده
در پژوهش حاضر ما با دو متغيير روبه رو هستيم كه مي خواهيم تاثير عوامل مديريتي را بر اين متغيير ها 

بسنجيم كه متغييرهاي نامبرده شامل : رضايت مندي شغلي و سالمت رواني مي باشد كه اگر بخواهيم كه 

سالمت روان امروزه يکي از مالک هاي اصلي  آن ها داشته باشيم مي توان گفت كهتعريفي جامع بر 

ارزيابي سالمت يک جامعه است و بي شک نقش چشمگيري در كارآمدي وپيشرفت آن بازي مي كند. 

سالمت روان به نظم وسيع درفعاليتها، كه به طورمستقيم يا غيرمستقيم به عملکرد درست اجزاء روان 

 وضعيت خوب بودن"بيان شده  WHO ته مي شود و شامل هرآنچه درتعريف سالمتمربوط است گف

(well-being)  رضايت شغلي  .است "فيزيکي، رواني واجتماعي،معنوي كامل و نه فقط فقدان بيماري

به معناي ميزان خشنودي از شغل ويا ميزان حدي است كه يک فرد از شغل خود راضي مي باشد.بعضي از 

از كار خود كمال لذت را مي برند كه اين دسته در گروه افرادي قرار مي گيرند كه از  افراد هستند كه

رضايت شغلي برخوردارند،وعده اي نيز وجود دارند كه از كار خود و انجام دادن آن تنفر دارند كه اين عده 

تاثير ررسي جزء افراد دلزده از شغل به حساب ميي آيند ؛در تحقيق حاضرسعي بر اين شده است كه به ب

پرداخته تهران  14منطقه در بين معلمان در  و سالمت رواني رضايت شغلي  ميزان عوامل مديريتي بر 

از  تهران 14معلمان منطقه روش نمونه گيري كاركنان به صورت سرشماري بود كه در مجموع  شود كه

كه حداقل به 14منطقه  نفر كه شامل معلمان مدارس 265طريق نمونه گيري تصادفي كه از اين تعداد 

مدت يکسال مشغول خدمت بوده و تمايل به تکميل پرسشنامه نيز داشتند در مطالعه شركت كردند.و 

ن رابطه ي شغلي و شادماني و سرزندگي رابطه ي مستقيم كه مي توان گفت كه بي الزم به ذكر است

بهتر و افزايش مي يابد و اگر و مي توان گفت كه با افزايش روندمديريت سالم اين قاعده  وجود داشته

مديريت نا منظم باشد ميزان سالمت و رضايت شغلي كاهش مي يابدو الزم به ذكر است كه در بين 

 . متغيير ها وضعيت تاهل و جنسيت و تحصيالت مي توان نقش و تاثير گذار باشد

 
 مديريت، معلمان ،تهران 14منطقه  ،سالمتي رواني ،کلمات کليدي : رضايت شغلي

 

 

 مقدمه:

كاركنان مي باشد كه باال بودن روحيه افراد و تفکرات مثبت باعث   وسالمت رواني در هر سازماني يکي از مسائل مهم رضايت شغلي

ز جملثه عثواملي كثه . ا(Robbins, Judge, & Education, 2003)فرد در سازمان مي شود مثبت افزايش كارايي  و اثر بخشي

ه كاركنثان، باع  افزايش عواطف مثبت در افراد مي شود مي توان به انجام تمرينات ورزشي، روابط سالم در محيط كار، بها دادن بث

اشاره نمود كه باع   (Kubey & Csikszentmihalyi, 2013)، استراحت(Ulrich, Dimberg, & Driver, 1989)هواي پاک

 سالمت رواني و رضايت از زندگي و شغل خواهد شد.

كاهش فشار رواني كاركنان مثي  باع  افزايش اعتماد به نفس و انجام بهتر كارها و بهبود ارتباطات وو سالمت رواني رضايت شغلي 

پثژوهش هثا نشثان   .(Lee, Carswell, & Allen, 2000)را فراهم مي كندشود و زمينه سالمت جسمي، رواني و اجتماعي افراد 
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ضايت شغلي و سالمت عمومي و بهداشت روان رابطه مثبتي وجود دارد زيرا شثغل بخثش عمثده اي از زنثدگي داده است كه بين ر

د كه سالمت داراي ابعاد متعدد جسثماني، شثناختي، معنثوي، شثغلي، اجتمثاعي و کيل مي دهد. ادلين  معتقد مي باشانسان را تش

 & Edlin)ه در همه ابعاد سالمتي يکپارچه بوده و با هم كثار كننثدهيجاني است و افراد هنگامي از سالمت باال برخوردار هستند ك

Golanty, 2012).  عمومي باالتري برخوردار مي باشند و رضايت شغلي بثا همچنين ثابت شده است كه كاركنان راضي از سالمت

 افزايش سن، تجهيزات شغلي و حقوق افزايش مي يابد.

 & ,Dembe, Erickson)مطالعات نشان مي دهد كه افراد ناراضي از شغل، بيشتر در معثر  حثوادن ناشثي از كثار مثي باشثند

Delbos, 2004). 

باشد.  يمبررسي رابطه ي رضايت شغلي با شادماني وسرزندگي در بين معلمان مسئله اصلي كه در پژوهش حاضر دنبال مي شود 

 بيآس يكاركنان، كدام گروه به لحاظ روان يشناس تيجمع يرهاييكه بر حسب متغ مييتا مشخص نما ميمطالعه در تالش نيدر ا

 ار هستند.برخورد ينترييپا يشغل تيو از رضا رتريپذ

 

 بيان مسئله :

به  1960تر رواج داشته است، لکن مطالعاتي كه در ساير كشورها از سال هاي مربوط به شادماني كماگرچه در كشور ما پژوهش

بعد انجام شده، منجر به كشف برخي از عوامل مؤثر برشادماني شده است. در بين عواملي كه مورد مطالعه قرار گرفته شده است بر 

هاي اوقات نفس، اعتقادات مذهبي، سرمايه اجتماعي، فعاليتانداز: شخصيت، عزتتر تأكيد شده است كه عبارتامل بيشع 10

همانطور كه در همه ي جوامع پيشرفته توسعه يافته يا در حال تأهل و جنسيت.  رضايت شغلي، سالمت،فراغت، وضعيت اقتصادي، 

است ؛ و براي تثبيت جايگاه واالي آن از هيچ تالش و كوششي نبايد دريغ جست ؛ با توجه  توسعه معلم از جايگاه وااليي بر خوردار

به اينکه ايران جزو كشورهاي جوان و داراي هرم زنگوله اي مي باشد؛ لذا با توجه به اين داراي جمعيت كثيري از دانش آموز و 

ايجاد محيط و جامعه اي ايده آل به دست اين قشر دانش طلبه يس علم و دانش است و با اين نتيجه مي توان گفت كه ساخت و 

آموز مي باشد به اين داليل بايد به قشر معلم توجه زيادي شود زيرا دانش آموزان همانند مومي در دستان معلمان هستند كه به هر 

مل و فاكتورهايي ميان شيوه اي آن را شکل دهند به همان شکل جامعه تشکيل داده مي شود ؛ در اين تحقيق سعي شده به عوا

 شادماني و رضايت مندي شغلي معلمان پرداخته شود و سوال اصلي تحقيق را مي توان اين گونه بيان نمود :

( رابطه ي مدارس تهران 14منطقه در بين معلمان )مطالعه موردي كليه ي معلمان  سالمت روانيآيا بين رضايت شغلي با 

 معناداري وجود دارد؟

 

 پيشينه پژوهش:

( در زمينه ي تعهد سازماني  درشركت زغال سنگ البرز شرقي پژوهش هايي انجام داد كه به بررسي سه متغيير 1374اشرفي )

سه محيطي عامل هاي نگهدارنده ورضايت شغلي با تعهد سازماني پرداخته است.اشرفي در پژوهش  خود عنوان كرده است كه بين 

 (.1380ت شغلي رابطه متقيمي وجود دارد)رنجبريان،متغيير با تعهد سازماني و همچنين ر ضاي

( در پژوهش خود با عنوان  بررسي رابطه ي رغبت شغلي،خشنودي شغلي وتعهد سازماني با ميل ماندن در شغل و 1373حسني )

مل و عملکردشغلي در بين معلمان دريافت كه در بين متغييرهاي متغيير و مستقل هاي موضوع مطرح شده رابطه مستقيم و مک

 جوددارد و مي بايست معلمان از رغبت شغلي و خشنودي شغلي بااليي برخوردار باشند.

 اهداف تحقيق :

 هدف ويژه :

 بررسي ديدگاه معلمان درباره تاثير عوامل مديريتي بر ميزان سالمت رواني )با ميزان رضايت شغلي آن ها(

 اهداف فرعي : 

 سالمت روانيرضايت شغلي و ديريتي برتاثير عوامل م تعيين ارتباط بين مولفه هاي

 بر حسب جنسيت  14منطقه رضايت شغلي در بين معلمان و سالمت رواني  تاثير عوامل مديريتي بر مقايسه ميزان
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 برحسب تحصيالت 14منطقه در بين معلمان  سالمت رواني رضايت شغلي و  تاثير عوامل مديريتي برمقايسه بين ميزان 

 تاهل برحسب14منطقه با رضايت شغلي در بين معلمان سالمت روانيميزان  مل مديريتي برتاثير عوا مقايسه بين 

 فرضيات تحقيق :

 فرضيه ي اصلي :

 رابطه ي معناداري وجود دارد. بررسي ديدگاه معلمان درباره تاثير عوامل مديريتي بر ميزان سالمت رواني )با ميزان رضايت شغلي آن ها(

 فرضيات فرعي :

 بر حسب جنسيت رابطه معنا داري وجود دارد. 14منطقه رضايت شغلي در بين معلمان  وسالمت رواني  مديريتي با عوامل بين 

 برحسب تحصيالت رابطه معنا داري وجود دارد. 14منطقه در بين معلمان رضايت شغلي  سالمت رواني و عوامل مديريتي با بين 

 تاهل رابطه معنا داري وجود دارد. برحسب 14منطقه  در بين معلمانلي رضايت شغ سالمت رواني و عوامل مديريتي با بين  

 سواالت تحقيق:

 سوال اصلي :

رابطه ي معناداري وجود  بررسي ديدگاه معلمان درباره تاثير عوامل مديريتي بر ميزان سالمت رواني )با ميزان رضايت شغلي آن ها(آيا بين 

 دارد؟

 سواالت فرعي : 

 بر حسب جنسيت رابطه معنا داري وجود دارد؟ 14منطقه رضايت شغلي در بين معلمان  و سالمت رواني ميزان ر عوامل مديريتي ب آيا

 برحسب تحصيالت رابطه معنا داري وجود دارد؟ 14منطقه با رضايت شغلي در بين معلمان  سالمت روانيميزان  عوامل مديريتي بر  آيا

 تاهل رابطه معنا داري وجود دارد؟ برحسب 14منطقه با رضايت شغلي در بين معلمان  سالمت روانيميزان  عوامل مديريتي بر  آيا 

 روش تحقيق :

 روش همبستگيتحليلي ومقطعي به  – پژوهش حاضر از نوع دسته بندي تحقيقات برحسب نحوه گردآوري داده ها، از نوع توصيفي

 به شمار مي رود.

 جامعه و نمونه آماري :

كه از گيري تصادفي از طريق نمونه تهران  14معلمان منطقه به صورت سرشماري بود كه در مجموع  روش نمونه گيري كاركنان

كه حداقل به مدت يکسال مشغول خدمت بوده و تمايل به تکميل  تهراننفر كه شامل معلمان مدارس شهرستان  265اين تعداد 

 پرسشنامه نيز داشتند در مطالعه شركت كردند.

 

 : ابزار اندازه گيري 

( مشخصات فردي)سن، جنس، وضعيت تاهل، وضعيت 1ابزار جمع آوري در اين پژوهش، پرسش نامه سه قسمتي كه شامل 

حيطه )ماهيت  6سوال و  54در  Smithرضايت شغلي كه توسط تاثير عوامل مديريتي بر ( پرسش نامه 2استخدامي، تحصيالت(، 

يا، شرايط محيط كار( تدوين شده است استفاده گرديد. امتياز بندي آن بر شغل، فرصت هاي ترفيع، سرپرستي، همکار، حقوق و مزا

 درصد گزارش شده است. 93/0امتيازي ليکرت از كامال مخالفم تا كامال موافق بوده است. روايي اين پرسشنامه نيز  4اساس مقياس 

ه چهار حيطه سالمت جسماني، عملکرد سوال مي باشد ك 28سالمت عمومي كه داراي تاثير عوامل مديريتي بر ( پرسشنامه 3

اجتماعي، افسردگي و اضطراب را مي سنجد. اين پرسشنامه توسط گلدبرگ براي شناسايي اختالالت رواني طراحي شده است. نمره 

 درصد گزارش شده است. 88/0گزاري آن بر اساس مقياس ليکرت )صفر، يک، دو، سه( و اعتبار آن بر اساس آلفاي كرونباخ 

 جزيه و تحليل داده ها :روش ت 

تجزيه و تحليل شد. آناليز توصيفي براي متغييرهاي كمي، ميانگين،  16نسخه  SPSSداده هاي به دست آمده توسط نرم افزار 

انحراف معيار و محدوده تعيين گرديد. براي بررسي ارتباط متغييرها پردازش داده ها با كاربرد آماره هاي ضريب همبستگي پيرسون 

 تقل انجام شد.مس tو 
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 مباني نظري :

 وسالمت رواني تعريف شادماني

نمايد. اما تعريف شادي به سادگي جا كه شادي يکي از هيجانات اساسي بشر است ،  لذا هر  كس به فراخور خود آن را  تجربه مياز آن

، (reason)اند از: قوه عقل يا استدالل عبارت كند كهي آن نيست. افالطون در كتاب جمهوري به سه عنصر در وجود انسان اشاره ميتجربه

داندكه بين اين سه عنصر تعادل و هماهنگي وجود . افالطون شادي را حالتي از انسان مي(appetites)و اميال  (emotions)احساسات

وجرمي  (John Locke)(جان الک1378داند )آيزنک، ترجمه: فارسي (. ارسطو شادي را زندگي معنوي مي1999داشته باشد)ديکي، 

(. آرجيل و همکاران 1378بخش است )آيزنک، ترجمه فارسي معتقدند كه شادي مبتني بر تعداد وقايع لذت (Jeremy Bentham)بنتام

 (satisfaction with life)و رضايت از زندگي (negative affect)( شادي را تركيبي از وجود عاطفه مثبت، فقدان عاطفي منفي 1995)

 دانند.مي

دهد. به نظر او، شادماني به قضاوت فرد از درجه يا ( ارائه مي1988ترين تعريف شادماني را وينهوون )ترين و در عين حال عملياتيجامع

قدر زندگي خود را دوست دارد. در گردد. به عبارت ديگر شادماني به اين معناست كه فرد چهميزان مطلوبيت كيفيت كل زندگيش اطالق مي

 شود.نهوون از شادماني چند عنصر وجود دارد كه به اختصار توضيح داده ميتعريف وي

 مفهوم سالمت و بهداشت رواني:

هداشت رواني به معناي سالمت فکر مي باشد و منظور نشان دادن وضع مثبت و سالمت رواني است كه خود مي تواند نسبت ب

تکامل در حد فردي ، ملي و بين المللي كمک نمايد. زيرا وقتي به ايجاد سيستم با ارزشي در مورد ايجاد تحرک و پيشرفت و 

 .سالمت رواني شناخته شد، نسبت به دستيابي به ان اقدام مي شود و راه براي تکامل فردي و اجتماعي باز ميگردد

حاالت  سالمت رواني هم .سالمت رواني در واقع مانند سالمت جسمي ، صرفاً به معناي نبودن مشکالت يا بيماري نيست

سالمت عاطفي معموالً به احساسات و زير و بم  .عاطفي و هم شرايط ذهني ، يعني هم احساسات و هم افکار شما را در بر مي گيرد

هاي روحيه افراد اشاره مي كند. شما ممکن است احساس كنيد كه غمگين ، شاد ، نگران ، هيجان زده ، شکست خورده ، يا در اوج 

 .كاميابي هستيد

برخوردار از سالمت عاطفي با احساسات و حاالت دروني خود در تماس هستند و مي توانند به وجود آنها اذعان كنند يا  افراد

 .آنها را بروز دهند

بنابراين سالمت رواني، توانايي شما را در درک واقعيتها ، همانگونه كه هست و پاسخ دادن به چالشهاي آن و در پيش گرفتن 

خردمندانه براي زندگي كردن، توصيف مي كند. فرد برخوردار از سالمت رواني بر آن نيست كه از فشارهاي تدابير و شيوه هاي 

زندگي بپرهيزد بلکه مي كوشد با واكنشهاي خود نسبت به اين عوامل ، آنها را بشناسد ، بپذيرد و برآنها چيره شود بطوريکه امکان 

 .تداوم زندگي وجود داشته باشد

 وسالمت رواني: شادماني عواملي مؤثر بر

 (personality)شخصيت  -1

ها تأثير زيادي دارد. به نظر برخي از آن و سالمتي دهد كه ابعاد شخصيتي افراد بر شادمانيمطالعات مختلف نشان مي

( يکي 1378تري برخوردارند. آيزنک )ترجمه فارسي كارشناسان ، دو بعد شخصيت انسان در تعيين ميزان شادماني از اهميت بيش

و عصبانيت ناميد. او معتقد است  (Introversion)و آرامش و ديگري را درونگرايي  (Extraversion)از اين دو بعد را برونگرايي 

كه اكثر مردم شخصيتي تک بعدي و افراطي ندارند ، يعني فرد طبيعي كسي است كه نه كامالً درونگراست و نه كامالً برونگرا؛ نه 

تر آرام و خونسرد. با اين حال، شخصيت بسياري ازافراد در يک بعد نسبت به بعد ديگر پيشرفته ست و نه كامالًعصباني و خشن ا

 ناميم.است و به همين جهت برخي را برونگرا و برخي را درونگرا مي

ثبت، عاطفه منفي و انداز: عاطفه محداقل داراي سه جزء است كه عبارت وسالمت رواني ( معتقد است كه شادماني1984داينر)

رنجوري ي مثبت داراي ارتباط قوي با برونگرايي و عاطفه منفي با روانمتغيرهايي مانند رضايت از زندگي. عاطفه

(Neuroticism) ( با انجام مطالعات مختلف همبستگي برونگرايي 1995(  و آرجيل، مارتين ولو)1998ارتباط دارد. دنيو و كوپر )

 اند.گزارش كرده 45/0و  22/0و شادي را به ترتيب 
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مثبت برونگرايي با شادي را  اند كه همگي رابطهمطالعات زيادي كرده سالمت روانيي تأثير شخصيت بر ميزان شناسان دربارهروان

اندكه ها گزارش كردهدهد. آن( نتيجه جالب توجهي به دست مي1981كنند. پژوهش طولي كاستا، مک كرا و نوريس )تأييد مي

دهد كه برونگرايي آنقدر بيني كند. اين مطالعه نشان ميسال بعد فرد را پيش 17ي مثبت و شادي تواند وجود عاطفهونگرايي ميبر

دانند و تعريف خود را از نظران تعريف شادي را بدون در نظر گرفتن برونگرايي صحيح نميمسلم و قوي است كه برخي از صاحب

هاي متعدد، اين . پژوهش(Stable Extraversion)« شادي چيزي است به نام برونگرايي ثابت» د: كننگونه بيان ميشادي را اين

( و فرانسيس 1998فرانسيس، لستر و فيليپ كالک ) توان به پژوهشها ميكنندكه از جمله آنتعريف از شادماني را تأييد مي

دهند.اليکن دماني را با ارائه فرضيه وجود ژن شادماني توضيح مينظران ارتباط برونگرايي و شا( اشاره كرد. برخي از صاحب1999)

باشد. اين گفته را درصد اختالفات موجود بين سطح شادماني افراد به عوامل ژنتيکي مربوط مي 50تا  40( معتقد است كه 1999)

ديگر آن اكتسابي و مربوط به محيط و  توان چنين تفسير كرد كه تقريباً نيمي از شادماني افراد ناشي از عوامل وراثتي و نيممي

 .دانندرا ثبات هيجاني مي وسالمت رواني  ترين عوامل مؤثر بر شادماني( مهم2001عوامل ديگر است. با وجود اين، هيلز و آرجيل )

 عزت نفس -2

( عزت نفس را 2001ت )نيز يکي از عواملي است كه برميزان شادماني افراد تأثير زيادي دارد. وار (self- esteem)نفس عزت

( گزارش كرده است كه عزت نفس درايجاد شادماني به حدي است كه برخي 1967داند و ويلسون )ترين عامل شادماني مياساسي

دانند. شباهت زياد ناپذير شادماني مي( آن را جزء جدايي2001شناسي شادي، از جمله آرجيل )نظران و پژوهشگران رواناز صاحب

پژوهش،   11( با استناد به 1984نفس گواهي بر اين ادعاست. داينر )هاي سنجش عزتنامهاي سنجش شادي و پرسشهنامهپرسش

آموزاني كه دهد كه دانش( نشان مي1992) كند. تحقيقات از جمله بنتالبه وجود همبستگي بين شادماني و عزت نفس اشاره مي

ها و در نتيجه ايجاد گير شدن آنكنند و اين امر سبب گوشهودداري ميداراي عزت نفس پايين هستند، از حضور در جمع خ

 شود.گردد. افسردگي نيز موجب كاهش ميزان شادماني فرد ميها ميافسردگي در آن

رت يابد. به عبانفس افراد كاهش ميشناسي، هنگام وجود احساس ناراحتي و فقدان شادماني، عزتبه اعتقاد برخي از كارشناسان روان

( ضمن مخالفت با اين 1990)وجود دارد، اما آرجيل ولو  (bidirectional causation)نفس ارتباط علي متقابلديگر، بين شادماني و عزت

 شود.نفس نميدهد، اما فقدان آن موجب كاهش عزتنفس شادماني را افزايش مينظر، معتقدند كه عزت

 اعتقادات مذهبي -3

تر جا كه فردِ با ايمان داراي ارتباطات و اعتقادات معنوي است، كمايمان مذهبي است. از آن جاد شادماني،يکي از عوامل مؤثر در اي

( معتقد است ايمان مذهبي تأثير زيادي بر ميزان شادماني دارد. ايمان موردنظر 2000كند. مايرز )احساس رهاشدگي، پوچي و تنهايي مي

( 1975آورد. از نظر گريلي )احساس پذيرفته شدن و اميدواري را براي فرد به ارمغان ميمندي، هدفمايرز ايماني است كه حمايت اجتماعي، 

( در بيان اين 1998گردد. هيلز و آرجيل )هاي مذهبي داراي كاركردهايي هستند كه نهايتاً موجب افزايش شادماني فردي ميفعاليت

كنند. ي بسيار قدرتمند و مقدس، عشق، برابري و احساس در جمع بودن اشاره ميكاركردها به مواردي از جمله احساس اتصال با معبود

شود كه به نظر هيلز و آرجيل توجه پيروان اين مثل آب، گرما، نور و آتش ديده مي (Images)چنين در مذاهب مختلف، ايماژهايي هم

هاي مذهبي بر ميزان شادماني ردد. در زمينه تأثير ايمان و فعاليتگشادماني آنان ميها و عناصر ياد شده موجب افزايش مذاهب به اين ايماژ

درصد كساني كه در مراسم مذهبي شركت  61( در تحقيق خود گزارش كرده است  كه 1982افراد، تحقيقات متعددي شده است. هاي )

( انجام شد، اين نتيجه به دست آمد 1987)كنند. در پژوهش ديگري كه توسط هالمان، هونک و دمور كنند، احساس آرامش و شادماني ميمي

 افزايد.ها افراد ميهاي مذهبي از جمله حضور در كليسا بر شادماني آنكه فعاليت

 (Social Capital)سرمايه اجتماعي  -4

چاردز است. ري« سرمايه اجتماعي»مفهوم  هاي اخير وارد حوزه علوم اجتماعي و اقتصادي شده است،يکي از مفاهيمي كه در سال

ها، احساس ، دوستي(Social Connectedness)( سرمايه اجتماعي يا همبستگي اجتماعي را چگونگي شبکه روابط اجتماعي 2000)

ي او سرمايه اجتماعي بيش از سرمايه انساني )سطح تحصيالت، داند. به عقيدهمي (Social Trust)كنترل شخصي و اعتماد اجتماعي

 گذارد.و ...( بر ميزان شادماني افراد جامعه اثر مي درآمد، موقعيت اجتماعي فرد
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ز پوتنام و همکاران در تحقيقي كه با همکاري دانشگاه هاروارد و مركز بشردوستي دانشگاه اينديانا انجام دادند، دريافتند كه افرادي كه ا

تر، ولي روابط نسبت به افرادي كه از نظر مالي غنيد، توانند با مردم رابطه برقرار كننتر دارند و بهتر مينظر روابط اجتماعي مهارت بيش

پوتنام و همکاران، سرمايه اجتماعي عبارت است از ارتباطاتي كه بين مردم وجود دارد و تر هستند. به نظر اجتماعي مطلوبي ندارند، شادمان

بيني كننده قوي براي تعيين ميزان در واقع يک پيش ها معتقدند كه سرمايه اجتماعي،سازد. آنها را از نظر روابط غني ميمحل زندگي آن

تر از گذاري در سرمايه اجتماعي بسيار ارزشمندشادماني افراد و كيفيت زندگي در اجتماع است، لذا براي افزايش سطح شادماني مردم سرمايه

 تأثير سرمايه اجتماعي بر ميزان شادماني جامعه،( . رابينسون و دراكر نيز ضمن تأكيد بر  2001هاي اقتصادي است )هوپکه، گذاريسرمايه

 كنند:ابعاد سرمايه اجتماعي را به شرح ذيل بيان مي

( 2ديگر دارند. ( اعتماد اجتماعي؛ يعني ميزان اعتمادي كه افراد جامعه نسبت به يک1شود: الف( اعتماد كه شامل سه مقوله مي

( تنوع روابط دوستانه؛ يعني 3ديگراعتماد دارند و هاي يک جامعه به چه ميزان نسبت به يکاعتماد بين نژادي؛ به اين معنا كه اقوام و نژاد

 كنند.يابي اقدام ميهاي شغلي و اجتماعي مختلف به دوستكه افراد به چه ميزان از ميان گروهاين

هاي ( شركت در فعاليت1اند از: ها عبارتترين آنشود كه مهمها را شامل ميهاي سياسي اجتماعي: طيف وسيعي از فعاليتب( مشاركت

( شركت در اعتراضات 2هاي رسمي، مطالعه روزنامه و ...؛ سياسي مرسوم از جمله شركت در انتخابات، ابراز عاليق از طريق شركت در ميتينگ

( پرداختن 5هاي اجتماعي غيررسمي؛ ( فعاليت4هاي رسمي؛ ( عضويت در نهادهاي اجتماعي )مدني( و اتحاديه3سياسي، اعتصابات و تظاهرات؛ 

 ( عدالت اجتماعي7( تعهدات مذهبي؛  و 6به امور خيريه؛ 

 هاي اوقات فراغتفعاليت -5

هاي اوقات را با استفاده از دو هاي اوقات فراغت منبع بسيار خوبي براي ايجاد شادماني هستند. شادي آفريني فعاليتفعاليت

هايي هاي اوقات فراغت، فعاليتجا كه فعاليتگر بودن انسان است. از آناول مربوط به انتخابتوان توضيح داد. تئوري تئوري مي

ها حتي وقتي كه فرد را گونه فعاليتكند؛ اينگيري ميها تصميمهستند كه فرد با توجه به عالقه خود و با آزادي عمل در مورد آن

توان به ورزش بوكس و دوي ماراتون اشاره كرد. شوند. به عنوان مثال: ميدهند نيز موجب شادماني او مياز نظر جسماني آزار مي

كند، تئوري انگيزش اجتماعي هاي اوقات فراغت را تبيين مي(. تئوري ديگر كه نشاط انگيزي فعاليت1998)هيلز و آرجيل، 

(Social motivation) به نحوي نيازهاي  هايي كه با هم دارند،هاي اوقات فراغت با وجود تنوع و تفاوتاست. زيرا تمام فعاليت

ها را به دنبال دارد و سازند. به عنوان مثال، شركت در مسابقات ورزشي حمايت اعضاي تيم و طرفداران آناجتماعي را برآورده مي

اشد. تماشاي مندان به آن موسيقي را به همراه داشته بتواند حمايت گروه اركستر و عالقههاي موسيقي، ميشركت در كنسرت

( عالوه بر حمايت 1977كند. بندورا )تلويزيون نيز وقتي كه در كنار دوستان يا خانواده باشد، به نوعي براي فرد حمايت ايجاد مي

پردازند، در حال ها ميكند كه وقتي افراد به اين نوع فعاليتگونه تفسير مياجتماعي، شادي بخش بودن فعاليت اوقات فراغت را اين

كنند كه توانايي انجام آن را دارند، بنابراين سعي توانند آن را به خوبي انجام دهند يا الاقل تصور ميم كاري هستند كه ميانجا

( معتقد است 1979شود. زاكرمن )ها افزوده ميهابپردازند و نهايتاً بر ميزان شادماني آنتر به اين فعاليتكنند هر چه بيشمي

گيرند و هايي هستند كه در عين آرامش و بدون تحرک جسماني انجام مياند: دسته اول، فعاليتدو دسته هاي اوقات فراغتفعاليت

سازي جسم با افزايش شور و هايي هستند كه ضمن فعالتر است و دسته دوم، فعاليتها كمانگيزي آنسطح برانگيختگي و نشاط

 تر است.ها بيشنهيجان همراه هستند و سطح برانگيختگي و نشاط آفريني آ

هاي عالم ها و سختيكند و او را از خشونتهاي اوقات فراغت، موسيقي است. موسيقي روح انسان را تلطيف مييکي از فعاليت

 -يادگارهاي خوش و موزون حركات آسمان را رهاند. به نظرافالطون و فيثارغورن، موسيقي و نغمات موزون،ماده و قوانين آن مي

كه يادگارهاي انگيزد و به واسطه آندر روح او بر مي -عالم ذر و عالم قبل از تولد شنيده و به آن مأنوس بوده استكه انسان در 

 (.1372آورد )رجايي بخارايي، كند، انسان را به وجد ميگذاشته را بيدار مي

شناختي، سرگرمي، برقراري ارتباط با  باييبخشي، زيلذت ها را قائل ا ست: ابراز احساسات،( براي موسيقي اين نقش1964مريام )

هاي مذهبي، ديگران، نمايش سمبوليک، پاسخ فيزيکي، استحکام هنجارهاي اجتماعي، تأييد و تصديق نهادهاي اجتماعي و آيين

فراد شود موسيقي در احفظ يکپارچگي آن. يکي ديگر از عواملي كه موجب ميتشريک مساعي در ثبات و استحکام فرهنگ جامعه و 

شود و براي لذت بخشيدن به خود و ديگران ايجاد شادماني كند، اين است كه موسيقي معموالً در جمع و يا الاقل براي جمع اجرا مي

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 

 

 68-78، ص 1395 فروردین، 6، جلد 10علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 

7 

 

شودو كننده سالمت شخصيت استفاده ميعنوان داوري پيشگيري و تقويتهاي اخير در آمريکا، از موسيقي بهگيرد. در سالصورت مي

تواند در انسان احساس آرامش بيافريند و خستگي و گردد. موسيقي ميموسيقي موجب تجديدقوا و رفع كسالت مي رسد كه نظر ميبه

شود )هيلز و آرجيل سازي افراد موسيقي نواخته مياضطراب را كاهش دهد و به همين دليل است كه در هواپيما و فرودگاه جهت آرام

1998.) 

تواند خستگي را از بين ببرد و بر سرزندگي و شادماني فرد بيفزايد، ورزش است. ورزش ت كه ميهاي اوقات فراغيکي ديگر از فعاليت

كند. به دنبال تقويت جسماني، فرد هاي دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس، عضالت را تقويت ميبه دليل سرعت بخشيدن به فعاليت

( معتقدند ورزش خستگي، 1988نمايد. استپتو و بولتون )برايش آسانتر مي كند كه تواناييش افزايش يافته است و انجام كارهااحساس مي

(، ورزش عالوه بركاهش افسردگي و 1991افزايد . به نظر بيدل و موتريه )دهدو بر انرژي فرد ميتنش، اضطراب و افسردگي را كاهش مي

 گردد.او مي كند و نهايتاً موجب افزايش ميزان شاديعزت نفس فرد را تقويت مياضطراب ،

 وضعيت اقتصادي -6

كاهد. برخي از صاحبنظران نيز يابد و كاهش ثروت، شادي را ميرسد شادماني انسان با افزايش ثروت افزايش مينظر ميبه

اند كه مردم كشورهاي ( چنين گزارش كرده1999همين عقيده را دارند. برخي از تحقيقات از جمله داينر، سو، لوكاس و اسميت )

كند كه بين سطح درآمد و شادي در ميان مردم ( چنين بيان مي2000تمند از مردم كشورهاي فقير بسيار شادترند. اما مايرز)ثرو

( معتقد است بين درآمد و شادماني ارتباط مثبت وجود دارد، 1999آمريکا، كانادا  و اروپا همبستگي ضعيفي وجود دارد. آرجيل )

اي كه نيازهاي مادي تر است؛ يعني درآمد تا اندازهاين ارتباط در بين اقشار كم درآمد بيش دهدكههاي وي نشان مياما پژوهش

 دهد.از حد موردنياز شادماني را افزايش نميسازد بر شادماني تأثير دارد، ولي  درآمد بيشافراد را برطرف مي

( براي 1978ست. بريکمن، كوتس و يانوف بولمن )هاي مختلفي شده او ثروت بررسي وسالمت روانيبراي مطالعه رابطه شادماني

از افراد ديگر به عنوان گروه گواه انتخاب  مطالعه اين موضوع، برندگان چند التاري را به عنوان گروه آزمايش و به همان تعداد،

رخ داده است، ميزان  كنندگان خواسته شد كه ميزان تغييري را كه به دليل برنده شدن در التاري در زندگيشانكردند. از شركت

ها خواسته شد كه ميزان رضايت  خود را چنين از آنشادي خود در گذشته و حال و انتظاراتي را كه از آينده دارند بيان كنند. هم

 نسبت به امور روزمره از قبيل تماشاي تلويزيون و ارتباط با دوستان خود را اظهار كنند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه برندگان

ديگر ندارند. عالوه بر اين، برندگان التاري التاري و گروه گواه از نظر ميزان شادماني درگذشته، حال و آينده تفاوت معناداري با يک

كه چرا پول به تنهايي هاي روزانه خود اظهار ناخرسندي كردند. شرح و تفسيرهاي مختلفي راجع به اينبه طور معناداري از فعاليت

افراد  ( در اين رابطه معتقد است كه اوال1997ًسازي افراد تأثير زيادي داشته باشد، وجود دارد. سيکزنت ميهاالتي )شادتواند در نمي

كنند. كنند. ثانياً ، اكثر مردم درآمد و دارايي خود را با درآمد و دارايي ديگران مقابله ميخيلي زود به سطح درآمد خود عادت مي

وت شايد براي زندگي مفيد باشد، اما انسان نيازهاي ديگري نيز دارد كه با پول قابل مقايسه و خريداري دليل سوم اين است كه ثر

 نيستند.

است. از جمله، كالرک و ها تحقيقاتي شده المللي نيز، درباره وضعيت اقتصادي كشورها و ميزان شادماني مردم آندر سطح ملي و بين

دهد ناخالص اند كه شواهدي وجود دارد كه توليد نشان ميها گزارش كردهاند. آنتوجهي به دست آوردهابل( در اين زمينه نتايج ق1994اسوالد )

با ميزان شادماني افراد جامعه رابطه مستقيم دارد و افزايش در آمد ملي شادماني مردم  (gross national product per capita)ملي سرانه

 دهد.را افزايش مي

( يکي از داليل اين امر 1991فلور )آور و شادماني زداست. بلنچدر جامعه، حتي براي كساني كه به كار اشتغال دارند استرسوجود بيکاري نيز 

كند، زيرا وجود بيکاري منجر ها هم سير صعودي پيدا ميداند. دليل ديگر اين است كه با ا فزايش بيکاري، ميزان مالياترا ترس از بيکار شدن مي

هاي  دولت نيز اخذ ماليات از شاغالن گذاريشود و يکي از منابع تأمين اعتبارات مربوط به سرمايهزايي ميها براي اشتغالگذاري دولتبه سرمايه

 است.

                                                                          رضايت شغلي -7

پژوهش، گزارش كردند كه  34( پس از بررسي 1989دماني افراد است. تايت و پاجت )رضايت شغلي يکي از عوامل تأثيرگذار بر شا

( اين همبستگي را به خوبي توضيح داده است. 1997است. سيکزنت ميهااليي ) 46/0ميزان همبستگي ميان رضايت شغلي و شادماني 
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انگيزي است العاده نشاطبه معناي لحظات فوق« فلو»ت . را براي اولين بار وارد ادبيات شادماني كرده اس (Flow)« فلو»سيکزنت مفهوم 

(.سيکزنت 1997)سيکزنت ميهااليي، « كند باهم هماهنگ هستند.چه فکر ميكند وآنچه آرزو ميكند، آنچه فرد تجربه ميآن» كه 

ترين ي يکي از مهمنمايد كه رضايت شغلكنند و چنين ميتر هنگام كار تجربه ميرا بيش« فلو» معتقد است كه مردم 

 هاي شادماني باشد.كنندهبينيپيش

 سالمت -8

( 1379اي و مطيعيان )پور، نورباال، اژهديگر ارتباط دارند. برخي از تحقيقات از جمله مطالعات عليسالمت و شادماني با يک

بخشد. سالوي، سالمت فرد را بهبود مي كند و تقويت دستگاه ايمني،بيانگر اين نکته هستند كه شادي، دستگاه ايمني را تقويت مي

هاي قلبي عروقي و سيستم ايمني به خصوص شادي، فعاليت ند كه عواطف مثبت،( نيز معتقد2001راتمن، دتولر، دولر و استوارد )

 بخشد. را بهبود مي

تواند زاست و استرس مياسترس كند كه اوالً، فقدان شادماني( نيز ارتباط شادماني با سالمت را چنين بيان مي1988وينهوون )

تواند از پس آن بر آيد و ثالثاً هاي خطرناكي توليد كند. ثانياً ، فرد شادمان در صو رت مواجهه با يک بيماري سخت بهتر ميبيماري

برخي ديگر كندكه با فشارهاي روحي مقابله كند. شادماني براي رشد رواني فرد الزم و مفيد است، زيرا شادماني به شخص كمک مي

 ( معتقدند كه وجود سالمت شرط اول شادماني است.1992نظران از جمله مايرز )از صاحب

 وضعيت تأهل -9

( روند زندگي زناشويي و 1981در بزرگساالن ارتباط زيادي با وضعيت تأهل دارد. لوپري و  فرايدرس ) وسالمت رواني شادماني

گيرد ازدواج كند، شادي او ها معتقدند كه وقتي فرد تصميم ميكنند. آنصور مي( تUارتباط آن با ميزان شادماني را به شکل )

شود و اين كاهش تا زمان رسيدن فرزندان به سن گيرد از شادي ايجاد شده كم مييابد، وقتي كه ازدواج صورت ميافزايش مي

رسد. دانيز و همکاران كند تا به سطح اوليه خود ميييابد. بعد از اين دوره، شادماني مجدداً سير صعودي پيدا منوجواني، ادامه مي

تر اند، بيشاند و يا همسر خود را از دست دادهيا جدا شده ( معتقدند كه افراد متأهل نسبت به كساني كه هرگز ازدواج نکرده1999)

مورد عالقه خود زندگي  (Partner)مزد اند اما با ناكنند. عالوه بر اين افرادي كه هنوز ازدواج نکردهاحساس شادي و شادماني مي

هاي فرهنگي مورد قبول جوامع بستگي دارد. ترند. البته اين امر به ارزشكنند خيلي شادمانكنند ، از كساني كه تنها زندگي ميمي

امزد مورد رواج دارد، زندگي با ن (Individualism)دهد كه در جوامعي كه فردگرايي ها نشان ميهاي بعضي از پژوهشيافته

كنند از افراد ازدواج كرده و يا گرا، افرادي كه با نامزد خود زندگي ميشود، اما در كشورهاي جمععالقه موجب شادماني فرد مي

تري هستند. اين نتايج احتماالً به اين دليل است كه در جوا مع فردگرا، زندگي مشترک افرادي كه نامزد ندارند ، داراي شادماني كم

گرا، فردي كه با نامزد آيد. در جوامع جمعگرا اين عمل كاري مذموم به حساب ميد پسنديده است، ولي در كشو رهاي  جمعبا نامز

كند و به اين ها عمل ميهاي اجتماع ايستاده است و جامعه هم عليه آنكند كه در مقابل ارزشكند، احساس ميخود زندگي مي

دهد: اواًل گونه توضيح مي( تفاوت ميزان شادماني افراد مجرد و متأهل را اين1994استکاسا )يابد. مها كاهش ميسبب شادماني آن

ها محروم كند كه در غياب آن فرد از آنهايي براي فرد ايجاد ميزا و ناخوشايندند  و ثانياً ازدواج مزيتطالق و  جدايي استرس

 شود.مي

 جنسيت -10

( معتقدند كه 1999بوده است. داينر و همکاران ) وسالمت رواني  ارتباط با شادماني جنيسيت نيز موضوع تحقيقات زيادي در

گيريم، موضوع تا حدودي پيچيده زنان و مردان برابر است، اما هنگامي كه افسردگي را در نظر مي وسالمتي رواني ميزان شادماني

تر از مردان است. توضيح اين امر توسط در زنان بيش شود. به اين صورت كه با وجود شادي يکسان زنان و مردان، افسردگيمي

كنند و تري را تجربه ميتري و هم عاطفه مثبت بيشداينر و همکاران اين است كه زنان نسبت به مردان هم عاطفه منفي بيش

 ين اعتقاد هستند.( نيز بر هم1991سازد. فوجيتا، دايز و ساندويچ )برآيند اين دو عاطفه، شادي زنان و مردان را يکسان مي
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 آثار وجود رضايت شغلي 

  :آگاهي از نتايج مهم رضايت از شغل به اندازه شناخت آنچه موجب رضايت مي شود، اهميت دارد.اين نتايج عبارت است از

 رضايت و ترک خدمت -الف 

تگي بين اين دو متغير پي برد كه دامنه همبس (V. H. Vroom) رضايت از شغل و ترک خدمت با يکديگر رابطه دارند.وروم

است.سپس پورتر و استيرز در پانزده بررسي، پي بردند كه همبستگي ميان رضايت و  - %42تا  - %25در بررسي هاي گوناگون، از 

بازنگران قرن اخير، كه به بررسي رابطه بين رضايت شغلي و رها كردن شغل پرداخته اند، گزارش مي  .است - %25ترک خدمت 

 يعني اگر  ;ين دو يک رابطه منفي برقرار استدهند كه بين ا

كاركنان از شغل خود راضي باشند، كار خود را رها نخواهند كرد و اگر از شغل خود راضي نباشند، به رها كردن شغل خود 

  .نيز گزارش تقريبا مشابهي ارائه داد 1976مبادرت مي ورزند.الک در سال 

 رضايت از شغل و غيبت از کار  -ب 

نشان مي دهد كه رابطه اي معتدل و معکوس بين رضايت از شغل و غيبت كاركنان از محل كار خود وجود دارد.وروم در شواهد 

است.اين بررسي مورد تاييد پورتر و استيرز و ديگران نيز قرار  - %38تا  - %14چندين بررسي نشان داد كه دامنه همبستگي از 

  گرفت.

 رضايت و عملکرد  -ج 

  :نگيزترين مباح  در زمينه رضايت شغلي، ارتباط آن با عملکرد است.سه نظريه در اين باره ارائه شده استيکي از بح  ا

 :رضايت موجب عملکرد مي شود( 1

 :عملکرد موجب رضايت مي شود( 2

  ;پاداش، بين عملکرد و رضايت به عنوان واسطه عمل مي كند( 3

ما نظريه سوم، كه بر اساس آن، پاداش به عنوان واسطه عملکرد و رضايت دو نظريه نخست از حمايت ضعيفي برخوردار است، ا

عملکرد قبلي موجب دريافت پاداش دروني )احساس كام يابي شخصي( و  .عمل كند، از حمايت بيش تري برخوردار مي باشد

برد و هم در باال بردن ميزان  حقوق و ترفيع( مي شود.اين پاداش به نوبه خود، هم عملکرد آينده فرد را باال مي؛پاداش بروني 

  .رضايت شغلي او مؤثر است

  .وروم در تحقيقات خود، به دست آورد كه بين رضايت شغلي و ميزان كارايي و عملکرد، رابطه مثبتي وجود دارد

شغلش مثبت تر استيرز وپورتر در كتاب خود مي گويند: هر قدر انگيزه كاري كارمند و كارگر باالتر باشد و هر قدر نگرش او به 

باشد )از كارش راضي تر باشد( ، عملکرد او نيز در سطحي باالتر خواهد بود.به عکس، هر قدر انگيزه و نگرش مثبت نسبت به كار، 

  پايين تر باشد )رضايت از كار كم تر باشد( ، عملکرد فرد نيز در سطح پايين تري قرار خواهد گرفت.

 تاثيررضايت شغلي بر سازمان  -د 

ابي ها نشان مي دهد كه هرگاه كاركنان يک سازمان از شغل خود رضايت داشته باشند، سازمان آن ها نيز داراي اثرات ارزي

  مثبتي خواهد بود و به صورت يک سازمان اثر بخش و مفيد درخواهد آمد.

در مورد تسليم شکايت دارند،  عالوه بر موارد مذكور، رضايت شغلي نتايج ديگري نيز دارد: كاركنان كامال راضي گرايش كم تري

از سالمت جسماني و رواني بيش تري برخوردارند، طول عمرشان بيش تر است، وظايف جديد مرتبط با شغل را سريع تر ياد مي 

 گيرند و با سوانح شغلي كم تر روبه رو مي شوند.

 نتايج 

ميانگين انحراف سني درصد افراد مجرد بودند.  2/48 مرد( مورد بررسي قرار گرفتند. 106زن،  159نفر )  265در اين پژوهش 

درصد افراد  5/52از نظر وضعيت تحصيالت  سال بود. 59و حداكثر سن  22حداقل سن افراد  سال بود. 8/39افراد تحت مطالعه 

ي، بقيه درصد از افراد رسم 3/59 وضعيت استخدامي افرا مورد مطالعه به صورت تحت مطالعه مدرک ليسانس و باالتر داشتند.

به تفکيک حيطه هاي مورد بررسي ميانگين نمره  آمد. به دست  7/49رضايت شغلي كلي(. 1)جدول  طرحي و قراردادي بودند
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و  8/38، شرايط فيزيکي و محيط كار 6/32، ماهيت كار 7/39، فرصت هاي ارتقا 6/44، سرپرستي 4/79رضايت روابط همکاران 

  و كمترين رضايت مربوط به حقوق و مزايا بود.همکاران يشترين رضايت مربوط به حيطه ب به دست آمد كه 35/22حقوق و مزايا 

 

 بر حسب متغيير هاي مختلف تاثير عوامل مديريتي بر سالمت رواني و رضايت شغليميانگين نمرات  (1جدول

 ميانگين رضايت مندي شغلي ميانگين سالمت رواني M شاخص آماري متغيير

M SD P M SD P 
 064/0 54/12 1/51 04/0 14/11 65/23 3/39 مرد جنس

 09/13 09/52 06/11 74/22 7/60 زن

 14/0 4/11 2/39 6/0 54/12 23/21 2/51 مجرد تاهل

 6/11 3/41 32/12 16/24 7/48 متاهل

 071/0 6/9 9/53 0031/0 09/13 52/46 4/19 زيرديپلم و ديپلم تحصيالت

 12/11 7/47 23/11 29/32 4/28 فوق ديپلم

 14/12 6/37 14/11 11/21 5/52 ليسانس و باالتر

 0023/0 4/13 3/43 002/0 23/9 41/32 3/59 رسمي حالت اشتغال

 2/14 1/41 06/9 61/34 2/26 پيماني

 4/11 9/42 12/10 13/19 5/14 طرحي

 0037/0 51/6 2/56 003/0 42/6 25/20 7/79 شهري محل سکونت

 12/6 3/41 34/7 52/49 3/20 روستايي

 047/0 27/4 6/62 006/0 41/8 28/17 7/48 شهري محل كار

 09/3 8/39 12/9 26/31 3/51 روستايي

 

 

 گيري نتيجهبحث و 

رابطه  نمعلما وسالمت روانيدر اين مطالعه بين رضايت شغلي به دست آمد.  52/46در پژوهش حاضر ميانگين نمره رضايت شغلي

نتايج فوق با يافته هاي بيشتر تحقيقات . و مي توان گفت كه عوامل مديريتي سالم با اين دو متغيير رابطه و جود دارد.وجود دارد

؛ ميزان . به طوري كه با كاهش رضايت شغلي (Alimoglu & Donmez, 2005) (Wu & Norman, 2006)هم خواني دارد

و همچنيني با كاهش مديريت سازنده ميزان درصد سالمت و رضايت  نيز كاهش مي يابدو سالمت رواني  شادماني وسرزندگي

كاري  پالريزير و همکاران طي مطالعه اي كه در هلند انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه شرايط .مندي شغلي پايين مي آيد

نامطلوب مي تواند به عنوان منبعي مهم مطرح شود كه سالمت عمومي و رواني افراد را تحت تاثير قرار دهد و به اختالل هاي 

العه ما درصد رضايت كاركنان از حقوق و دستمزد در در مط .(Plaisier et al., 2007)اضطرابي و افسردگي كاركنان منجر شود

كتورهاي مورد بررسي كمتر مي باشد كه بايد به عامل حقوق و دستمزد يا امکانات و مزايا توجه بيشتري نشان داد مقايسه با ساير فا

 زيرا از فاكتورهاي تاثيرگذار در رضايت شغلي مي باشد.

در مردان پايين تر از زنان مي باشد كه اين تفاوت از نظر و سالمت رواني  شادمانييير طبق نتايج به دست آمده ميانگين نمرات متغ

شد كه مشابه مطالعات حاج شغلي تفاوت معناداري يافت نعامل رضايت  اما باآماري در مورد سالمت روان با جنسيت معني دار بود 

نتايج بر حسب وضعيت تاهل نشان داد  و بتز متفاوت بود. مي باشد اما با پژوهش هاي انجام شده توسط ولموسبابايي و شيرازي 

 P)تفاوت از نظر آماري معني دار نبودمناسب تري مي باشند ولي اين  وشادماني وسرزندگي كه مجردين داراي سالمت روان
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Value>0.05).  و شادماني ؛ سرزندگي وساير فاكتورهاي تحصيالت، محل زندگي، محل كار رابطه معني داري با سالمت روان

 نارضايتي شغلي دارند.

معلمان كه يکي از عنصرهاي سازنده هر جامعه اي را تشکيل مي دهند نياز به توجه و رسيدگي فراوان دارند ؛ لذا معلمان اهرمي 

كه با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش نياز به  بسيار مهم در جهت پرورش قشر آينده ي هر جامعه اي مي باشند

 به بهبود سالمت جامعه بيانجامد. وت اين قشر از كاركنان رفع شده سيدگي بيشتري دارند كه مشکالر
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