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 چکیده
 ماثرر  ساازمانی  و اجتماعی فردی، عوامل ساختاری روابط الگوی تحلیل و شناسایی باهدف پژوهش این

 باا  آن در کاه  باوده  همبستگیهای طرح نوع از حاضر ژوهشپ شد. انجام کرج شهر معلمان شغلی رضایت بر
 و آماوزش  گاناه ساه  مقااط   معلا   051 تعاداد  شد. بررسی متغیرها بین روابط ساختاری مدل یک از استفاده
 پاژوهش  ابزارهاای  کردند. شرکت پژوهش در ایچندمرحله تصادفی گیرینمونه روش به کرج شهر پرورش
 باا  هاداده بود. شغلی رضایت پرسشنامه و معلمان شغلی رضایت بر مثرر عوامل ساخته محقق پرسشنامه شامل
 مسایر  تحلیال  و پیرسون همبستگیآماری های روش و 06 نسخه AMOS و SPSS یافزارهانرم از استفاده

 نگارش  و خاانواده -کاار  تاوازن  شاغلی،  مزایای عواملنتایج نشان دادند که  .گرفتتحلیل قرار  و مورد تجزیه
 شاغلی  نگارش  عامل طریق از همسر حمایت و مدیران حمایت ای،حرفه توسعه عوامل ،مستقی  طوربه شغلی

 . مادل بودند مثرر شغلی رضایت بر خانواده کار توازن عامل طریق از شغلی استرس و همسر حمایت و
 افازایش  جهات شاود  پیشانهاد مای   کند. تبیین را معلمان شغلی رضایت واریانس درصد 59 توانست پژوهش
 فاردی، هاای  مثلفاه  به توجه طریق از معلمان شغلیهای نگرش بهبود برای هاییبرنامه معلمان شغلی رضایت
 شود. اجرا حاضر مدل سازمانی و اجتماعی

 

 خانواده-توازن کار ،همسر حمایت مدیران، حمایت شغلی، رضایت ای،حرفه توسعه :واژگان کلید

                                                           
   مشاوره، دانشگاه خوارزمی )نویسنده مسئول(دانشجوی دکتری                     rjavadi56@gmail.com 

  استادیار گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی 
   دانشگاه علوم پزشکی شاهرودروانشناسیدانشیار گروه ، 

  خوارزمی دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه 
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 مقدمه
 رطوبه که بوده سازمانی و صنعتی روانشناسی در پرکاربرد مفاهی  از یکی 0شغلی رضایت

 به نسبت فرد کلی نگرش توانمی را شغلی رضایت است. گرفته قرار بررسی مورد گسترده

 شغل، یک لزوم مورد وظایف داشتن دوست از است عبارت شغلی رضایت .کرد تعریف شغلش

 گودرزی،به نقل از ) شودمی دریافت آن برای که پاداشی و گیردمی انجام آن در شغل که شرایطی

 خود شغل به نسبت فرد که داندمی احساسی واکنش را شغلی رضایت (1115) 1بال (.0931

 به بیشتری انگیزه با ،باشند ترراضی کارکنان چه هر که شده مشخص امروزه دهد.می نشان

 افزایش سازمان در را وریبهره و داشته بهتری کارایی لذا و پردازندمی خود روزمرههای فعالیت

 (.0901 ،نیاشاکریبه نقل از ) دهندمی

 مطالعات شروع کنند. ارزیابی را کارکنانشان شغلی رضایت وضعیت که دارند عالقه هاسازمان

 یلیتحص رساله و مقاله عنوان هزاران از شیب تاکنون و گرددبرمی 0311 یدهه به یشغل تیرضا

 رضایت بتوانند تا شده انجام زیادیهای پژوهش .است درآمده ریتحر رشته به مفهوم نیا درباره

 هزار چهار از بیش 0301سال تا کهطوریبه .(1111 ،9ز)ویلیام کنند ارزیابی را نکارکنا شغلی

 هنرمند زادهمهرابی و ینیس نعامی، ،شکرکن (.1110 ،1)رومن است یافته انتشار آن پیرامون مقاله

 رضایت اندازه به سازمانی و صنعتی روانشناسی در موضوعی هیچ که اندداشته اظهار (0901)

 .نیست برخوردار پژوهشی سابقه از شغلی

 انسانی کرامت جنبه از (0331) 5اسپکتور .دارد یمتعدد دالیل شغلی رضایت به توجه اهمیت

 .گیرند قرار آمیزاحترام رفتار مورد که دارند حق افراد شودمی یادآور و نگردمی موضوع به

  (.0331 ،6)هال دارند قرار شغلی رضایت تأریر تحت خدمت کتر و غیبت ،یوربهرههمچنین 

 در کهاین بجای رضایت عدم و رضایت (3303) 1نشنایدرما و ماوسنر ،هرزبرگ نظریه در

 بلکه گیردنمی قرار رضایت برابر در نارضایتی یعنی هستند متفاوت باه  ،باشند طیف یک سر دو

                                                           
1-  job satisfaction 

2-  Bull 

3-  Williams 

4-  Roman 

5-  Spector 

6-  Hall 

7-  Herzberge, Mausner, & Snyderman 
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 که را یعوامل یو گیرد.می قرار یتینارضا عدم نیز نارضایتی برابر در است. مدنظر رضایت عدم

 ینارضایت موجبات که را یعوامل و "یانگیزش عوامل" شودمی شغل از کارکنان رضایت به منجر

 عوامل که است این بر تأکید نظریه این درید. نام "بهداشتی عوامل" آورندمی فراه  را کارکنان

 و )هرزبرگ گذارندمی ارر رضایت عدم بر بهداشتی یا نگهدارنده عوامل و رضایت بر یانگیزش

 .(0333 همکاران،

 روانی، عوامل با و است چندبعدی و پیچیده مفهومی شغلی رضایت (0395) 0هاپاک نظر به

 شامل عامل چهار به (0330) 1پورتر و رزستیا .(0911 سفیری،) دارد ارتباط اجتماعی و جسمانی

 مانند شغلی بالفعلهای فعالیت یا محتوایی عوامل شغلی، محیط بالفصل عوامل ،یسازمان عوامل

 فردی عوامل درنهایت و نقش وضوح و مسثولیت( و استقالل تنوع، )میزان شغل قلمرو

 کردند. اشاره کند(می متمایز دیگری از را فرد یک که هایی)ویژگی

 دوره معلمان از نفر 911 روی بر که پژوهشی در (0931) یونسی و حوریان زارعی، اسدی،

 طورکلیبه معلمان شغلی رضایت میزان که رسیدند نتیجه این به دادند انجام همدان شهر ابتدایی

 همچنین است. مرد معلمان از بیشتر زن معلمان شغلی رضایت میزان و است متوسط حد از باالتر

 نگرش و پیشرفت انگیزش ،شناختیروان سرسختی متغیرهای که داد نشان هاآن تحقیق نتایج

 نند.ک بینیپیش را آنان شغلی رضایت ندتوانمی معلمان پیشرفت انگیزش و معنوی

 بر مثرر عوامل بررسی به دبیران از نفر 961 روی بر پژوهشی در (0931) عابدی و ترکمان

 استقالل شامل انگیزشی عوامل بین که داد نشان هاآن تحقیق نتایج پرداختند. دبیران شغلی رضایت

 مثل محیطی عوامل و شغلیهای مسثولیت ترقی، و پیشرفت شناخت، کار، به عالقه ،عمل در

 و پایگاه حقوق، شامل ایواسطه عوامل و کاری شرایط امنیت، همکاران، با ارتباط مافوق، با ارتباط

 رضایت تأهل، وضعیت سن، جنس، تولد، محل مثل فردی عوامل و وترقی رشد امکان موقعیت،

 امکان و کاری شرایط دارد. وجود معنادار رابطه شغلی بارضایت مذهبی اعتقادات و زندگی از کلی

 عامل چهار بین همچنین داشتند. رابطه شغلی رضایت با متغیرها سایر از بیشتر ارتقاء و رشد

 نشد. یافت ایرابطه شغلی رضایت با کار سابقه و زیردستان با ارتباط تحصیلی، رشته بودن، بومی

  حقوق، داند:می مثرر شغلی رضایت در را زیر عوامل (0963 پور،زندی ترجمه ،0301) 9زرتش
 

                                                           
1-  Hapock 

2-  Steers & Porter 

3-  Shertzer 
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 کورمن انسانی. روابط و وترقی پیشرفت امکان خوب، کاری شرایط شغلی، ربات کاری، امنیت

 محیطی عوامل -0 کند:می تقسی  دسته دو به را عوامل این (0911 شکرکن، ترجمه ،0331)

 عوامل -1 ترفی های فرصت و دستمزد کار، مالحظه رهبری شغل، محتوای شغل، سطح مثل

 جنسیت. و تحصیالت سطح سن، مثل شخصی

 ارتقای و پاداش ،دستمزد ارر مانند انگیزشیهای محرک تأریر بررسی با (6111) 0تاکاهاشی

 و دستمزد که کرد دریافت تویاتا موتور کارخانه در شاغل ژاپنی کارمند 0019 روی بر شغلی

 داد نشان ارتباط این شدت مقایسه دارند. افراد باانگیزه کار روی مثبتی تأریر هردو شغلی ارتقای

 تیرضا (1115) 1رابینز است. دستمزد و حقوق به نسبت تریقوی انگیزاننده شغلی ارتقای که

 توجه آن به ریاخ دهة دو در یسازمان رفتار محققان هک داندمی یموضوع نیتره م را یشغل

 در رهایمتغ نیا .انددانسته مرتبط یشغل تیرضا با را یادیز یرهایمتغ مختلف مطالعات .اندردهک

 .دنشومی بندیطبقه یفرد عوامل و ارک تیماه ،یطیمح عوامل ،یسازمان عوامل گروه چهار

 شغلی استرس با شغلی رضایت که است این دهندهنشان پژوهشی ادبیات بر مروری

باومن، ، دنتون، دیویس، زتینوگلو ؛1111 ،9وو و چانگ لو، ؛0931 ،پارسانژاد و ایرانیان ،)احمدی

 (،1100 ،5جیناح و منصور ؛0930 ،مهدیان و کیمیایی ،کریمی ؛1111 ،1تابلو فرش و رئیس

 ؛1111 ،1سو و برادلی ؛0905 زکی، ؛1111 ،6مینتزبیندر ؛0901 نیا،)شاکری اجتماعی حمایت

 سازمانی تعهد (0919 افتخاری، ؛0911 سروستانی، شفیعی) لیشغ مزایای (0900 هیکل،

 و پرتوی امینی، ،بیگی)رجب خدمت سابقه (0906 پور،صالح و بیدختیامین ؛0901 ساعتچی،)

 فرهنگ ،(0903 مزروعی، و )عابدی فردی و شخصیتیهای ویژگی ،(0901 ،علمداری قنبرزاده

 سالمت ،(0931 اربابی، و بفرویی برزگر) کنترل منب  (،0901 جویانی،ب و نس)حسینی سازمانی

 عدالت ،(0900 نوبخت، و نامور )زاهد، خودکارآمدی ،(0930 زاده،عرب و )نعیمی روانی

  رانی،نارنجی و )میرکمالی کاری زندگی کیفیت ،(0931 زارعیان، و میرزایی پورسلطانی،) سازمانی
 

                                                           
1-  Takahashi 
2-  Robbins 
3-  Lu, Chang, & Wu  

4-  Zeytinglu, Denton, Daveis, Bauman, Plyth, & Boss 

5-  Mansoor & Jinnah 
6-  Mints-Binder 
7-  Bradley & Sue 
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 دارد. رابطه (0939 کامروا، و زاده)شفی  زندگی از رضایت و (0901

 اجتماعی عوامل شغلی،های نگرش و ایحرفه توسعه شامل فردی عوامل پژوهش این در

 استرس مدیران، حمایت شامل سازمانی عوامل و خانواده-کار توازن و همسر حمایت شامل

 نظری مبانی و پژوهشی پیشینه اساس بر حاضر پژوهش الگوی است. شغلی مزایای و شغلی

  .ه استشد نشان داده 0در نمودار 
 

 
 حاضر پژوهش الگوی پیشنهادی .9نمودار 

 

 روش
 گیرینمونه روش و نمونه آماری، جامعه

 شاغل معلمان کلیه شامل پژوهش جامعه است. همبستگیهای پژوهش نوع از پژوهش این

 گیری تصادفینفرازمعلمان شهر کرج به روش نمونه 051در نواحی شهرستان کرج است. تعداد 

 کرج چهارگانه نواحی از که صورتبدین کردند. شرکت پژوهش در و انتخاب ایچندمرحله

از  پرورش، و آموزش از اداری مجوزهای کسب از پس و انتخاب تصادفبه 1 و 9 ،0 نواحی

)از هر مقط  تحصیلی یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه  گانهمدرسه در مقاط  سه 6هر ناحیه 

 که پژوهش به معلمانیهای صورت تصادفی انتخاب و با مراجعه به مدارس پرسشنامهبه پسرانه(

  شد. داده بودند پژوهش در شرکت به مایل

 درصد در  91درصد متأهل،  39 ،درصد مرد 10 کردندکه در پژوهش شرکت  نفر 051از بین 
 ج
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درصد در مقط  متوسطه دوم مشغول کار  91درصد در مقط  متوسطه اول و  91مقط  ابتدایی، 

درصد باالتر از  5درصد لیسانس و  11دیپل ،  ها دیپل  و فوقدرصد آن 19بودند. تحصیالت 

درصد  90سال،  05تا  5درصد بین  11سال سابقه کار داشتند،  5درصد کمتر از  05بودند. لیسانس 

 سال سابقه کار داشتند. 15درصد باالی  11سال و  15تا  05بین 

 

 پژوهش ابزار

 شغلی رضایت بر مثرر عوامل پرسشنامه .معلمان شغلی رضایت بر مؤثر عوامل پرسشنامه

با  مندساخت یمهن مصاحبه ،مقدماتی مطالعات انجام پژوهشی، پیشینه بازنگری اساس بر معلمان

 شهر معلمان جامعههای کنندهشرکت از نفر 901 روی بر و تدوین متخصصان، نظر و معلمان

 اساتید از نفر پنج نظرات از استفاده با محتوا روایی شد. اجرا سال 61 الی 11 سنی دامنه با کرج

 روایی شدن مشخص برای گرفت. قرار تأیید مورد تربیتی علوم و مشاوره و مدیریتهای رشته

 چرخش از استفاده و اصلی مثلفه روش با اکتشافی عاملی تحلیل طریق از مذکور پرسشنامه سازه

  .گرفت قرار بررسی واریماکس

 نامگذاری هاگویه محتوای به توجه با که آمد دست به عاملی تحلیل اجرای از عامل هشت

 :1 عامل مدیران، حمایت :9 عامل شغلی، مزایای :1 عامل ،ایحرفه توسعه :0 )عامل شدند

 خانواده-کار توازن :1 عامل همسر، حمایت :6 عامل شغلی، نگرش :5 عامل شغلی،های استرس

 تبیین را پرسشنامه واریانس درصد 11 حدود توانستند عامل هشت این مثرر(. مشارکت :0 عامل و

 از دیگر نمونه یک روی عامل هشت اینهای گویه بر مشتمل ایپرسشنامه بعد مرحله در کنند.

 از استفاده با نمونه گروه اینهای داده روی سپس ،شد اجرا نفر 901 شامل کرج شهرستان معلمان

 عوامل گردید. اجرا 1تأییدی عاملی تحلیل ،0نمایدرست حداکثر روش به AMOS افزارنرم

 در شده مشاهده متغیرهای عنوانبه هاآن به مربوطهای گویه و مکنون متغیرهای عنوانبه هشتگانه

 ضرایب اکثر و بوده معنادار t مقادیر و رگرسیون ضرایب کلیه که داد نشان نتایج شدند. گرفته نظر

 در باید هاگویه این دهدمی نشان که باالترند 1/1 از عاملی بارهای همان یا شدهاستاندارد رگرسیون

 منظور بدین شد. استفاده درونی همسانی روش از پرسشنامه پایایی بررسی برای بمانند. باقی الگو

                                                           
1-  maximum likelihood 

2-  confirmatory factor analysis 
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 این شد. محاسبه مقیاس خرده هر برای کرونباخ آلفای ضرایب و هامقیاس خرده بین همبستگی

 است. شده درج 1 و 0 جدول در نتایج

 

 ابزار( کل و هامقیاس خرده برای کرونباخ آلفای )ضرایب درونی همسانی برآورد  .9 جدول

 کرونباخ آلفای گویه تعداد مقیاس خرده

 06/1 3 ایحرفه توسعه

 01/1 6 مدیران حمایت

 10/1 1 شغلی نگرش

 11/1 1 خانواده-کار توازن

 13/1 5 همسر حمایت

 11/1 5 مثرر مشارکت

 00/1 09 شغلی مزایای

 09/1 0 شغلی استرس

 30/1 51 ابزار کل
 

 

همچناین ضارایب آلفاای کرونبااخ      (.>10/1p) دار بودها معنیبین اکثر خرده مقیاس همبستگی

هاست. با توجه باه نتاایج پاژوهش    خوب آن پایاییبود که نشان از  00/1تا  11/1ها بین مقیاسخرده

 کارج،  شاهر  معلماان  جامعاه  در رضایت شاغلی  بر عوامل مثرر توان گفت که پرسشنامهحاضر می

 )جوادی، پژوهشی استهای و روایی مناسبی دارد و ابزار مناسبی برای استفاده در موقعیت پایایی

 (.0935 ،حسنی و نظری رسولی،

پرسشانامه   .شده اسات  ( تهیه0919) نیاشریعتاین پرسشنامه توسط  .پرسشنامه رضایت شغلی

 ای از چهاار درجاه   گذاری آزماون بار اسااس مقیااس لیکارت     شده است. نمره سثال تشکیل 11از 

 01 و حاداکثر نماره   11حداقل نماره در ایان آزماون    . باشدمی = کامالً موافق 1= کامالً مخالف  تا 0

شاده   محاسبه 31/1 آلفای کرونباخ روش بر اساس (0919) نیااست. پایایی پرسشنامه توسط شریعت

داده شاد و ضاریب    نفاری  95روز باه یاک گاروه     01تاا  1است. پرسشانامه در دو زماان بافاصاله    

 .(0906 )رومانی، شده است محاسبه 03/1ها در دو زمان مختلف همبستگی بین پاسخ
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 معلمان کاریزندگی کیفیت پرسشنامه کلی نمره و هامقیاس خرده بین همبستگی ضرایب ماتریس  .2 جدول

 شغلی نگرش مدیران حمایت ایحرفه توسعه مقیاس خرده
  توازن

 خانواده-کار
 ابزار کل شغلی استرس شغلی مزایای مؤثر مشارکت همسر حمایت

         0 ایحرفه توسعه

        00 59/1** مدیران حمایت

       0 6/1** 51/1** شغلی نگرش

      0 9/1** 15/1** 01/1** خانواده-کار توازن

     0 1/1** 15/1** 19/1** 50/1** همسر حمایت

    0 11/1** 11/1 11/1** 66/1** 11/1** مثرر مشارکت

   0 6/1** 9/1** 1/1** 11/1** 51/1** 1/1** شغلی مزایای

  0 00/1 15/1 -10/1 -5/1** -00/1** -01/1** -19/1** شغلی استرس

 0 1/00** 00/1** 11/1** 61/1** 11/1** 19/1** 11/1** 51/1** ابزار کل
**p< 10/1  

02 



 03 ... و سازمانیمطالعه عوامل فردی، اجتماعی 

 هایافته
 رضایت شاغلی  پرسشنامه عوامل مثرر بر رضایت شغلی با مقیاسهای مثلفهضرایب همبستگی بین 

 باه  شاغلی رضایت بینی شده پیشبرازش الگوی 1در نمودار آورده شده است. همچنین  9در جدول 

 .شده است ارائه مسیر ضرایب همراه

 

 شغلی رضایت مقیاس با شغلی رضایت بر مؤثر عوامل پرسشنامههای مؤلفه بین همبستگی ضرایب  .3 جدول

 توسعه

 ایحرفه

 حمایت

 مدیران

 مزایای

 شغلی

 استرس

 شغلی

 نگرش

 شغلی

 کار توازن

 خانواده

 مشارکت

 مؤثر

 حمایت

 همسر

**91/1 **15/1 **91/1 0/1- **11/1 **19/1 **15/1 **10/1 
*p< 15/1     **p< 10/1  

 

 رضاایت  باا  شاغلی،  اساترس  جزبه متغیرها همه دهدمی نشان 9 جدول نتایج که طورهمان

 رضاایت  و شاغلی  اساترس  رابطاه  دارناد.  معنادار و مثبت رابطه 10/1 از کمتر سطح در شغلی

 الگوی پیشانهادی برازندگی تحلیل مسیر های شاخص است. آمده دستبه غیرمعنادار اما منفی شغلی

 آورده شده است. 1در جدول 

 

 
 بین رضایت شغلیالگوی پیش .2 نمودار
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 الگوی پیشنهادی مسیر تحلیل برازندگیهای شاخص  .4 جدول

CMIM dF P CMIN/dF RMSEA CFI IFI TLI NFI 
0/09  3 05 5/0  15/1  33/1  31/1  33/1  36/1  

 

 اسات  برخاوردار  خوبی برازش از پژوهش الگوی که دهندمی نشان 1 جدولهای شاخص همه

 5در جادول   شاغلی  رضاایت زاد بار  متغیرهای برون 1و غیرمستقی  0اررات مستقی  دارد. تطابق هاداده با و

 آورده شده است.

 
 شغلی رضایت بر زادبرون متغیرهای غیرمستقیم و مستقیم اثرات  .0 جدول

 کل اثر ایواسطه متغیر غیرمستقیم اثر مستقیم اثر هامقیاس خرده

 01/1* شغلی نگرش 01/1* - ایحرفه توسعه

 09/1** شغلی نگرش 09/1** - مدیران حمایت

 11/1** شغلی نگرش و خانواده-کار توازن 11/1** - همسر حمایت

 -01/1** خانواده-کار توازن -01/1** - شغلی استرس

 95/1** شغلی نگرش 01/1** 00/1** خانواده-کار توازن

 05/1* - - 05/1* شغلی مزایای

 50/1** - - 50/1** شغلی نگرش
*p< 15/1      **p< 10/1  

 

 گیرینتیجه و بحث
 بررسی ساختاری الگو یک قالب در معلمان شغلی رضایت بر مثرر عوامل پژوهش این در

 معنادار خانواده-کار توازن و شغلی نگرش شغلی، مزایای مستقی  اررات ها نشان داد که. یافتهشد

 همسر حمایت و مدیران حمایت ای،حرفه توسعه متغیرهای اررات کهاین به توجه با و بوده

 معنادار خانواده-کار برتوازن همسر حمایت و شغلی استرس اررات همچنین و شغلی برنگرش

 عنوانبه خانواده-کار توازن و شغلی نگرش که کرد گیرینتیجه چنین توانمیاست. بر این اساس 

  معنادار پژوهش الگو مفروض مسیرهای همه کل در اند.کرده عمل الگو در ایواسطه متغیرهای
 

                                                           
1-  direct effect 

2-  indirect effect 
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 د.نماین تبیین را شغلی رضایت واریانس درصد 59 توانستند حاضر پژوهش متغیرهای ند.شد

 یافته این .داشت تأریر معلمان شغلی رضایت بر خانواده-کار توازن طریق از شغلی استرس

 همکاران، و زتینوگلو ؛1111، و همکارانلو  ؛0931 همکاران، و احمدی مانند) گذشته تحقیقات با

 ،1110) هولمز نظر بنابر دارد. هماهنگی (1100 جیناح، و منصور ؛0930 همکاران، و کریمی ؛1111

 ییک و داشته مستقی  رابطه فرد عملکرد و یشغل رضایت با استرس (1113 ،0بگلرو نیرا از نقل

 .است افراد یآسودگ و یایمن ،سالمت بر مثررهای مثلفه از

 شغلی رضایت بر شغلیهای نگرش بر تأریر واسطه به نیز همسر حمایت و مدیران حمایت

 رضاایت  بار  اجتماعیهای حمایت تأریر که است هاییپژوهش با هماهنگ یافته این .ارر داشتند

 زکی، ؛1111 ،1رز و استاو ؛1111 مینتزبیندر، ؛0901 نیا،شاکری) کردند تأیید و بررسی را شغلی

 کارد  مطارح  راه  پیشنهاد این توانمی یافته این از (.0900 هیکل، ؛1111 سو، و برادلی ؛0905

 و خاانواده هاای  آموزش کردن رنگ پر با خانوادگیهای حمایت و فرهنگیان همسر نقش به که

 صاحیح  سابک  و ارتبااط  برقاراری  صحیحهای شیوه خصوص در مدارس مدیرانهای آموزش

هاا  یافتاه  این .شد معنادار ه  شغلی رضایت بر ه  ایحرفه توسعه ارر شود. بیشتری توجه مدیریت

 شاغلی  رضاایت  و شاغلی هاای  نگرش بر ایحرفه توسعه و رشد تأریرگذاری اهمیت دهندهنشان

 ضامن هاای  دوره برگازاری  باا  که است شپرو و آموزش مسثولین توجه قابل نکته این است.

 ایحرفاه  توساعه  و هامهارت رشد در معلمین تشویق و علمیهای برنامه و هاهمایش خدمت،

 بار  معلماین  ایحرفه توسعه و رشد حاضر پژوهش نتایج به توجه با زیرا باشند تأریرگذار هاآن

 دهد.می افزایش را شانشغلی رضایت درنهایت گذاشته مثبت تأریر هاآن شغلیهای نگرش

 پژوهشای پیشینه  با که بود تأریرگذار معلمان شغلی رضایت بر مستقی  طوربه شغلی مزایای

 ،9ساوکویو  ؛0931 همکااران،  و پاور نصیری ؛0911 سروستانی،شفیعی ؛0919 )افتخاری، است هماهنگ

  همکاااران و هرزباارگ نظریااه مثیااد مسااأله ایاان و (1111 ،5اوشاااگمی ؛1111 ،1بیساای ؛1111

  (1110) 6اسامیت  د.نا کنمای  لاوگیری ج نارضاایتی  از بهداشتی عوامل کندمی ابراز که است (0333)

                                                           
1-  Nira & Bogler 

2-  Staw & Ross 

3-  Sokoyo 

4-  Bassy 

5-  Oshagbemi 

6-  Smith 
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 در مهاا  عاااملی عنااوانبااه درآمااد و حقااوق متغیاار باار خااود تحقیقااات در نیااز (1111) 0ایسااوم و

 بیشاتری  تاالش  کاه  شاود مای  پیشانهاد  موضوع این با رابطه در .اندداشته تأکید شغلی مندیرضایت

 و گیارد  قارار  دولتای  ادارات ساایر  کارمندان میانگین حد در معلمان دریافتی حقوق تا گیرد صورت

 و مساتقی   غیرماالی  و مالیهای حمایت گردد، برقرار شاندریافتی حقوق و موجود تورم بین تناسبی

از ایان قبیال   و  ساازمانی هاای  خانه ها،بیمه انواع مانند دیگر جانبی مزایای افزایش دیگر، غیرمستقی 

 باشد. داشته معلمی شغل به نسبت ترمثبت احساس تأریرگذار قشر این تا شود باعث تواندمی

 رضایت برونزادو متغیرهای بین رابطه در ایواسطه متغیر عنوانبه پژوهش این در شغلی نگرش

 زیادی عوامل توسط معلمان شغلی رضایت دارند. همخوانی پژوهشی پیشینه با و کرده عمل شغلی

های حمایت ،مزایا و حقوقه شد. پرداخت پژوهش این در هاآن از برخی به که گیردمی الشعاعتحت

 رابطه و ایحرفه توسعه و شغلیهای استرس همسر(، حمایت و مدیران حمایت )شامل اجتماعی

 این که شودمی معلمان در کار به نسبت نگرشی به منجر اغلب ،خانواده نهاد و کار نهاد متوازن

 آتیهای پژوهش در شودمی پیشنهاد .دارد هاآن شغلی رضایت میزان بر عمیق تأریری نگرش

 در ه  درآمد و تحصیالت سطح و زناشویی وضعیت و جنس و سن مثل دموگرافیک متغیرهای

 زیاد تعداد به دلیل شده ذکر مورد بر عالوه پژوهش اینهای محدودیت از شوند. وارد تحلیل

 به گوییپاسخ در کافی دقت که رودمی احتمال اجرا، جهت الزم زمان افزایش آن تب  وبه سثاالت

 باشد. گرفتهن صورت هاآزمودنی طرف از سثاالت

 

 منابع

 فارسی
 و سازمانی خالقیت رابطه .(0931) معصومه پارسانژاد، و ؛سیدجواد ایرانیان، ؛عباداهلل احمدی،

 فصلنامه. کشاورزی استان فارس بین کارکنان سازمان جهاد استرس شغلی در رضایت شغلی با

 .10-01 ،0 صنعتی/سازمانی، روانشناسیهای تازه

 کنندگیبینینقش پیش .(0931) و یونسی، معصومه ؛حوریان، غالمرضا ؛اهللزارعی، حبیب ؛اهللاسدی، بیت

 منادی شاغلی معلماان   رضاایت  سرسختی روانشناختی، انگیزه پیشرفت ونگرش معنوی در

                                                           
1-  Easom 
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 .علاوم اجتمااعی   المللی علوم انسانی، روانشناسی وکنفرانس بین .همدان دوره ابتدایی شهر

 .ایران دانشجویان روانشناسان علمی انجمن تهران:

 پخاش  ملای  شرکت کارمندان شغلی رضایت بر کارانه پرداخت تأریر .(0919) عیسی افتخاری،
 .تهران ،طباطبایی عالمه دانشگاه (.ارشد کارشناسی نامهپایان) .ایران نفتیهای فرآورده

 در ساازمانی  وتعهد شغلی رضایت رابطه .(0906) معصومه پور،صالح و اکبر علی بیدختی،امین

 .90-90 ،16 ،رفتار دانشور پژوهشی-علمی دوماهنامه .وپرورش آموزش کارکنان

 شاغلی  بارضایت شغلی تنیدگی و کنترل منب  رابطه .(0931) یونس اربابی، و بفرویی،کاظ  برزگر

 .05-11(، 13)0 ،استثنایی تربیت و تعلی  مجله. استثنایی وکارکنان درمعلمان

 عدالت از ادراک بین طارتبا .(0931) حسین زارعیان، و ؛فهیمه میرزایی، ؛حسین پورسلطانی،

 و کارکنان پژوهشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات با رضایت شغلی در
 .53-11 ،0 ،حرکتی علوم و ورزشی مدیریتهای پژوهش .وریآفن

 .دبیاران  شاغلی  مثرربررضاایت  عوامال  شناسایی .(0931) مرضیه سیده عابدی، و فرح ترکمان،

 .90-10 (،1)0 ،روانشناختی تحقیقات

 بر مثرر عوامل .(0935) جعفر حسنی، و ؛محمدعلی نظری،؛ محسن رسولی، ؛خدارح  جوادی،
 .مشاوره، دانشگاه خوارزمی تهران دکتری نامهپایان .معلمان شغلی زندگی کیفیت

 شاغلی  رضاایت  و ساازمانی  فرهناگ  باین  رابطه .(0901) مهناز جویانی، و داود نسب،حسینی

 .19-016(، 0)0 تربیتی، علوم مجله .اردبیل آزاد دانشگاه کارکنان

(. سانجش  0901) و قنبارزاده علماداری، ناهیاد    ؛پرتاوی، باماداد   ؛امینی، مجیاد  ؛بیگی، مجتبیرجب

 .091-000(، 0)01 ،مدرس علوم انسانیفصلنامه  .آن بر عوامل مثرررضایت شغلی مناب  انسانی و 

 باا  معلماان  شاغلی  واساترس  شاغلی  رضاایت  رابطاه  مقایسه و یبررس .(0906) سعید رومانی،
 .05-06در ساال تحصایلی    آبااد آماوزان پایاه پانج  شهرساتان خارم     پیشرفت تحصیلی داناش 

 تهران. ،خوارزمی دانشگاه (.ارشد کارشناسی نامهپایان)

رابطه رضایت شاغلی باا خودکارآمادی معلماان      .(0900) نوبخت، شهرام و ؛نامور، یوسف ؛عادل زاهد،

 .011-010، 0مجله علوم تربیتی، . 00-03سال تحصیلی در شهرراهنمایی شهرستان مشکین

 و اداری علاوم  دانشاکده  مجلاه . ساازمانی  حمایت وسنجش بررسی. (0905) محمدعلی زکی،
 .019-019 ،(9)00 اصفهان، دانشگاه اقتصاد
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 تعهد و شغلی رضایت مدیران، شغلی یانگیزه میان یرابطه بررسی (.0901) محمود ساعتچی،

 ،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی شهرستان مرودشت. سازمانی )دبیران( مقط  متوسطه
0 ،060-011. 

 .تبیان انتشارات . تهران:زنان اشتغال شناسیجامعه (.0911) خدیجه ،یسفیر

 منادی شاغلی زناان شااغل در    رضاایت  شده و رابطه حمایت اجتماعی ادراک. (0901) نیا، ایرجشاکری

 .پژوهشی دانشگاه گیالن-همین همایش علمین آموزشی و پژوهشی دانشگاه گیالن.های معاونت

 (.0963) پوریزندطیبه  ترجمه. شغلی زندگیی ریزبرنامه و بررسی (.0301) ایبروس شرتزر،

 نشر فروس. تهران:

بررسی رابطه بین رضایت شغلی با عزت نفس کارکنان آموزش و (. 0919نیا، کاظ  )شریعت
 ، تهران.دانشگاه عالمه طباطبایی (.نامه کارشناسی ارشدپایان)پرورش مرد مدارس تهران. 

زندگی در  بررسی رابطه رضایت شغلی بارضایت از .(0939) کامروا، هدی زاده، حمید وشفی 

 .13-03 ،(11)0 مجله مدیریت فرهنگی، .کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

 .رضایت شاغلی اسااتید دانشاگاه اصافهان     بررسی عوامل افزایش. (0911) شفیعی سروستانی، مری 
 .، اصفهاناصفهان دانشگاه(. ارشدی کارشناس نامهانیپا)

بررسای   .(0901) زاده هنرمند، مهنازو مهرابی ؛نیسی، عبدالکاظ  ؛نعامی، عبدالزهراء؛ شکرکن، حسین

هاای  کارکناان برخای از کارخاناه    سازمانی و عملکارد شاغلی در   رفتار رابطه خشنودی شغلی با

 .0-11(، 9)0، چمران اهواز مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید. اهواز

 نیروهاای  شاغلی  رضاایت  بار  ماثرر  فردی عوامل .(0903) حسین مزروعی، و لطفعلی عابدی،

 .15-13 (،0)01 نظامی، طب مجله. نظامی

 دلبستگی،های سبک بررسی نقش. (0930) و مهدیان، حسین ؛البنین؛ کیمیایی، سیدعلیکریمی، ام

 فصلنامه .تهران شهر متوسطه مقط  دبیران شغلی رضایت شغلی بر استرس و هیجانی هوش
 .90-15، (1)01 سازمانی، و شغلی مشاوره

 (.0911) شاکرکن  حساین  ترجماه  .ساازمانی  و صانعتی  روانشناسی .(0301) ک کورمن، آبراهام

 .  سروش انتشارات تهران:

  تهران. دانشگاه انتشاراتتهران:  .ورزش در سازمانی رفتار مدیریت .(0931) محمود گودرزی،



 01 ... و سازمانیمطالعه عوامل فردی، اجتماعی 

 شاغلی  رضایت و کاری زندگی کیفیت بررسی رابطه. (0901) فاطمه رانی،نارنجی محمد و میرکمالی،

 ریازی و برناماه  فصلنامه پاژوهش  .صنعتی شریف و تهرانهای انشگاهد علمی هیئت بین اعضای در
 .10-010(، 1)01 ،عالی آموزش

 و ؛الهاام  بهرامی،شاه ؛محمد زکریاکیایی، ؛اهللروح کلهر، ؛بهرام دلگشایی، ؛امیراشکان پور،نصیری

 اسااس نظریاه هرزبارگ    رضایت شغلی کارکنان بر بر مثررعوامل . (0931) طباطبایی، سیدسعید

 علاوم  هدانشاگا  پیراپزشاکی  دانشاکده  مجلاه  .قازوین  شهرستان آموزشیهای بیمارستان در
 .951-965(، 1)1، سالمت( )پیاورد تهران پزشکی

 روانای  ساالمت  باا  شاغلی  رضاایت  و استرس رابطه. (0930) مهدی زاده،عرب و قادر نعیمی،

 .36-011 ،1 ،درمانی وروان مشاوره فصلنامه. ابتدایی مقط  معلمان

 رضاایت شاغلی در   های شخصیتی و حمایات اجتمااعی باا   رابطه بین ویژگی. (0900) هیکل، کبری
اساالمی   دانشاگاه آزاد  .)روانشناسای عماومی   نامه کارشناسی ارشدپایان) .اهواز معلمان زن شهر

 .، اهوازاهواز واحد
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