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Abstract
Aim: The Aim of present study was to determine
the relationship between emotional intelligence and
mental health and components of them with job
satisfaction. Method: Research of method was
correlation, for this purpose, 8 regions of 19 regions
of Tehran selected by cluster sampling, then 286 of
teachers this regions were selected as sample.
Research instrument were demographic questions,
Travis
&
Garivs
Emotional
Intelligence
Questionnaire, Job Satisfaction Questionnaire and
Mental Health Questionnaire. Data was analyzed by
Regression stepwise method. Results: Results
showed that, there is significant relationship
between mental health and components of that with
job satisfaction. So between emotional intelligence
and components of that, age, history, type of
student, marriage, degree of education and education
with job satisfaction there wasn’t significant
relationship. Conclusions: we can conclusion that
mental health components of that, anticipation
changes of Job satisfaction, but emotional
intelligence hasn’t been any role on anticipation
changes of Job satisfaction.
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mental Health, Teachers, Special Schools

)محراب بشیرپور (نویسنده مسئول

mehrabbashirpur@gmail.com کارشناس ارشد مشاوره

حسین سلیمی

استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی
مهدیه ترصفی

کارشناس ارشد مشاوره

چکیده
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 روش: روش.سالمت روان با رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی بود
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مقدمه

سازمانها براي حفظ بقاء و پيشرفت ،به بهبود مستمر عملكرد خود نياز دارند و منابع انساني ،سرمايههاي بنيادي سازمانها و منشأ

هرگونه تحول و نوآوري در آنها تلقي ميشوند .سالمت نیروی کار ،خالقیت و نوآوری ،پویایی ،ارزشآفرینی و فعالیت و حضور در

عرصه رقابت ،از مواردی هستند که سازمانها را موظف و ترغیب مینماید که به نیروی انسانی توجه خاصی داشته باشند .بنابراین برای
درک برداشت کارکنان از عملکردها و فعالیتهای سازمانها ،خصوصا در حوزه منابع انسانی ،ضرورت دارد به رضایت کارکنان

توجهی ویژه صورت پذیرد(اصغرپور ،)5831 ،زیرا طبق پژوهشهای گوناگون ،رضایت شغلی با سالمت روان(کاهه و هیودی،
 ،) 1391قصد ماندن بر سر کار(لین ،اسر ،هولت و مکاسر ،) 010 2،عملکرد شغلی(ویالرد ) 2005 ،و رضایت از زندگی (ساری و

جاج 004 2،؛ هو و آئو )6 00 2 ،مرتبط بوده و با فرسودگی شغلی(بهنیا ) 78 31 ،رابطه عکس دارد و نیز عوامل عنوان شده در موفقیت و

عملکرد سازمانها نقش اساسی دارند .لذا اهمیت رضایت شغلی به دلیل نقشی است که در بهبود و پیشرفت سازمانها و نیز در سالمت
شاغلین در سازمان دارد .در اين رابطه ،نظام آموزشي هر كشوري از نظر نيروي انساني و مشاغل ايجاد شده در آن ،باالترين نسبت را
در ميان سازمانها و دستگاههاي دولتي دارا ميباشد كه ارزيابي معلمان این سازمان ،وظيفهاي ضروري در مسير نيل به اهداف

یآید و
ی و مشکل به شمار م 
سازماني است(اصغرپور .)5831،شغل معلمی ،خصوصا در آموزش و پرورش استثنایی ،شغلی تخصص 

ی آنها ،تعهد ،لزوم پاسخگویی به والدین و
عوامل متعددی از قبیل تفاوتهای فردی دانشآموزان و نیازهای متعدد و ویژه یادگیر 
سآمیز ساخته است .چنین شرایطی فشار تحمیل شده به معلمان
مدیران ،و انتظارات در مورد نقش معلم ،امر آموزش را بسیار استر 

مدارس استثنایی را افزایش داده و رضایت شغلی ،عملکرد و سالمت روان آنان را تحت الشعاع قرار میدهد(بازرگان.)38 13 ،

رضايت شغلي معلمان ،از مسائلي است كه در دهههاي اخير بسيار به آن پرداخته شده و در منابع تعاریف متعددی از آن ارائه

گردیده است .گروهی معتقدند که رضایت شغلی به شدت با عوامل روانی ارتباط دارد .به عبارت دیگر این عده رضایت شغلی را در

درجه اول از دیدگاههای روانی و خصوصیات فردی توجیه میکنند(شفیع آبادی .)78 13 ،رضایت شغلی ،به عملکرد ،رفتار و نگرش
فرد نسبت به کارش گفته میشود که با هیجانهای متفاوت و نتایج کارش پیوند خورده است(کازی ،عبدالعزیز و زاده .) 2012 ،رابینز

و جاج (  ) 2009رضایت شغلی به عنوان داشتن احساس مثبت در مورد شغل براساس ارزیابی ویژگیهای شغلی تعریف کردهاند.

براساس ديدگاه نظريهپردازان رفتار سازماني ،رضايت شغلي كاركنان متأثر از عواملي همچون حقوق ،مزايا ،همكاران و ديگر عوامل
بيروني نيست ،بلكه عواملي مانند سالمت روان و ويژگيهاي شخصيتي كاركنان و ديگر عوامل دروني از اين دست ،رابطة تنگاتنگي

با رضایت شغلي افراد دارد(تت و ماير .) 1993 ،از نظر بهادری و همکاران ( ،) 010 2رضایت شغلی ترکیبی از انگیزشهای درونی و
بیرونی ،شامل حقوق ،شرایط کاری ،شرایط سازمانی ،و سبکهای رهبری در میان کارکنان میباشد .از پيامدهاي نارضايتي شغلي مي-

توان به مواردي همچون كمكاري ،غيبت ،پرخاشگري ،بيماري و ترك شغل اشاره كرد(رابینز 1998 ،؛ ترجمه پارساییان و اعرابی،
 .)5831به زعم ماير ،سالووي وکارسو ( ،) 000 2يكي از مشخصههاي شخصيتي افراد ،هوش هيجاني آنان است که نقش به نسبت

ثابت شدة آن در پيشگيري و تعديل اختاللهاي جسماني و رواني و نیز مرتبط بودن با رضایت و عملکرد شغلی(هاگس ،پترسون و

برادفوردترل 2005 ،2؛ ترجمه گودرزی )88 13 ،از كي

طرف و لزوم توجه به قابليتهاي هيجاني در مدارس استثنایی از سوي ديگر،

ضرورت پرداختن به مسائلي همچون هوش هيجاني در خانوادهها ،مدارس ،سازمانها و خصوصًاًا معلمان مدارس استثنایی را اجتناب
ناپذير ميسازد.

. Hughes, M., Peterson, P & Bradfordtreail, J
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سرآغاز مطالعه هوش هيجاني ريشه در ايده ديويد وكسلر «جنبه هاي غير عقالني هوش عمومي» دارد كه به سال  1940برمي-

گردد(بار -اون .) 1997 ،متخصصان معتقدند که هوش هیجانی میتواند تاثیر زیادی بر فعالیتهای گوناگون آدمی از قبیل رهبری،

هدایت زندگی شغلی و حرفهای افراد و سالمت روان آنها داشته باشد(آقایار و شریفی درآمدی .)5831،معلمانی که هوش هیجانی

باالیی دارند ،سعی میکنند دانش آموزان خود را به کار و زندگی هدایت کنند(نلسون ،الو و نلسون .)6 00 2 ،شواهد تجربی وجود

دارد که نشان میدهد هوش به تنهایی نمیتواند پیشرفتهای ما را در زندگی و کار تشریح کند ،و این هیجان است که نقش کلیدی-
ای را در موفقیت سازمانها بازی میکند(گورگ 000 2،3؛گلمن و همکاران22 00 ،4؛ ونگ و الو 2002 ،5؛ الو و همکاران 004 2،؛ سی و

کت 004 2 ،6؛ سولیمن و الشیخ6 00 2،7؛ به نقل از امجد و مصطفی .) 2011 ،از نظر ترنر ( ) 004 2هوش هیجانی با عملکرد و رضایت

شغلی پیوند خورده است و یکی از عناصر کلیدی در استخدام افراد میباشد.

از عوامل دیگری که میتواند بر رضایت شغلی معلمان اثرگذار باشد ،سالمت روان آنان است .امروزه یکی از مهمترین شاخص-

های توسعه یافتگی در تمام کشورها ،سطح بهداشت و سالمت جامعه است(منشئی ) 76 31،و در سالهای اخیر بررسی سالمت روانی
معلمان و تاثیر سالمت روانی و جسمی در عملکرد آنان مورد توجه سازمانها قرار گرفته است ،به گونهای که بسیاری از سازمانها قصد

دارند تا از راه پژوهشهای علمی بتوانند به شناسایی منابع ایجاد فشار و تنش در محیط کارکنان نایل آیند و با ارائهی راهکارهای
مناسب جهت محیط شغلی مطلوب ،رضایت شغلی کارکنان را افزایش دهند(موسوی .) 137 8،سازمان بهداشت جهانی 8سالمت روان

را در مفهوم کلی بهداشت جای داده و آن را حالت سالمتی کامل جسمانی ،روانی و اجتماعی و نه تنها "عدم وجود بیماری" تعریف

کرده است(منشئی ) 76 31 ،و چانگ (  ) 2009نیز سالمت روان را به عنوان حالتی از سالمتی تعریف کرده که فرد به کمک آن به

تواناییهای خود پی میبرد ،بر استرسهای طبیعی زندگیاش غلبه میکند و میتواند به طور موثرتری کار کرده و قادر به همکاری با
اقشار جامعه باشد.

اصو ًالًال سالمت روانی یکی از مباحث مهم حوزه مشاوره و روانشناسی است که مکاتب و دیدگاههای مختلف ،تعاریف و

رویکردهای گوناگونی نسبت به آن اتخاذ نمودهاند .رویکرد زیستگرایی ،سالمت روان را بر اساس مبانی پزشکی تبیین مینماید ،در

حالی که مکتب روانکاوی ،سالمت روان را توانمندی "خود" در برقراری تعادل میان نهاد و فراخود میداند .مکتب رفتارگرایی آن را

وابسته به محرکها و محیط دانسته و انسانگرایان نیز در بحث سالمت روان بر رشد فرد جهت رسیدن به خودشکوفایی تاکید می-
کنند(ملکپور .) 75 31 ،موضوع سالمت روان براي كساني كه ارتباط نزديكي با معلوالن جسمي و ذهني دارند و يا كساني كه در

مدارس استثنایی كار ميكنند ،اهميت بيشتري پيدا ميكنند .در پژوهشهای متعددی رابطه بین هوش هیجانی و سالمت با رضایت

شغلی بررسی شده است.

پژوهشهای صورت گرفته در زمینه هوش هیجانی(سیاروچی ،چن و بچگر 2001 ،؛ سیاروچی ،دین و آندرسون 2002 ،؛ لوپز،

سالووی و استراس 2003 ،؛ آستین ،ساکلوفسکی و اگان ) 2005 ،نشان دادهاند که این نوع از هوش با رضایتمندی حرفهای و شاخص-
های سالمتی به صورت مثبت مرتبط بوده است .نتایج پژوهش مصطفی و امجد (  ) 2011در پاکستان نشان داد که میتوان چنین استنباط

کرد که افراد دارای هوش هیجانی باال ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و عملکرد شغلی باالیی دارند .فارمر ) 004 2(9پژوهشی با عنوان
3. George
4. Goleman et al
5. Wong & Law
6. Sy & Cote
7. Suliman & Al-Shaikh
8. World Health Organization
9. Farmer, S
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"ارتباط بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران " انجام داد .نتایج نشان داد که هوش هیجانی با فرسودگی و
رضایت شغلی رابطه معنیداری دارد .حسنخویی( )5831در پژوهشی به این نتیجه رسید که بین هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه معنی-
داری وجود دارد .کفتسیوس و زامپیتکس (  ) 2008به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی عامل مهمی برای پیشبینی رضایت شغلی است.

میلت (  ) 2007در پژوهشی به این نتیجه رسید که رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی در بین افسران پلیس معنیدار نیست.

کسپر ) 2007 (10در تحقیقی به این نتیجه رسید که بین هوش هیجانی مدیران و متغیرهای سن ،سطح تحصیالت ،پست سازمانی و نقشهای
شغلی ،رابطه معناداری وجود ندارد .از سوی دیگر ،بین رضایت شغلی و هوش هیجانی رابطه معنیداری وجود ندارد .حسینیان و

همکارانش(  ) 2008در تحقیقی با عنوان هوش هیجانی و رضایت شغلی ،به این نتیجه رسیدند که بین هیچ کدام از مولفههای هوش هیجانی
بار -آن و رضایت شغلی ،رابطه معنیداری وجود ندارد.

نتایج پژوهش شفیعآبادی و اسدی ( )9831نشان داد که بین رضایت شغلی و سالمت روان کارکنان دانشگاه آزاد گرمسار رابطه

معناداری وجود دارد .اما بین رضایت شغلی با جنسیت ،تاهل و مدرک تحصیلی رابطه معناداری وجود نداشت .نتایج پژوهش حمید ،چرخ
آبی و اماناهلل نژاد(  ) 1390نشان داد که بین فرسودگی شغلی و سالمت روان در پزشکان رابطه معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش لی ،لی،
لیلئو و چیانگ در انجمن پزشکی تایوان(  ) 2009نشان داد که بین رضایت شغلی و سالمت روان رابطه معناداری وجود دارد .فراتحلیلی در

مورد رضایت شغلی و سالمت روان نشان داد که سطح رضایتمندی شغلی ،عامل مهمی در اثرگذاری روی سالمت روان کارکنان
است(فراگر ،کاس و کوپر .)6 00 2 ،همچنین بررسیهای صورت گرفته میان رضایت شغلی و سالمت روان کارکنان یک بیمارستان عمومی

نشان داد که رابطه معنیداری بین این دو وجود دارد(حبیب و شیرازی .)28 13 ،بر اساس پژوهش کاهه و هیودی(  ) 1391رضایت شغلی

عاملی تاثیرگذار بر سالمت روان بوده و رابطه معنیداری بین این دو وجود دارد .نتایج پژوهش رجایی ،نجات و هاشمیان(  )78 13نشان داد

که بین هوش هیجانی و سالمت روان معلمان ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد .نتایج پژوهش درانی و لواسانی( )9731نشان داد که میزان

سهای عالیم روانی ،رضایت شغلی و عزت نفس معنادار نیست.
سابقه کار متوسط و باالی مربیان در زمینه خرده مقیا 

با توجه به اينكه مفاهیم رضایت شغلی ،سالمتروان و هوش هیجانی ضرورت مهمی درجامعه امروزي براي سازمانها محسوب ميشود،

اميد است كه نتايج اين تحقيق راهگشاي كار سازمان آموزش و پرورش در جهت حمایت از معلمان و مخصوصا معلمان مدارس استثنایی

باشد .بنابراین پژوهش حاضر سعی در شناخت رابطه بین هوش هیجانی و سالمت روان با رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی را دارد و
در این راستا فرضیههایی را تدوین نموده است.

 -سالمت روان و مولفههای آن رابطه معناداری با رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی دارد.

 هوش هیجانی و مولفههای آن رابطه معناداری با رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی دارد. -ویژگیهای دموگرافیک معلمان مدارس استثنایی رابطه معناداری با رضایت شغلی آنان دارد.

روش پژوهش

تحقیق حاضر ،به لحاظ هدف جزء تحقیقات توصیفی و از نظر شیوه گردآوری اطالعات جزء تحقیقات همبستگی میباشد.

جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری

جامعه آماری شامل كليه معلمان مدارس استثنایی شهر تهران درسال تحصيلي  1390 - 1391بود .نمونه شامل هشت منطقه از مناطق

91گانه شهر تهران بود که به صورت تصادفی انتخاب و  682نفر از معلمان مدارس استثنایی موجود در این مناطق به عنوان نمونه برگزیده
شدند .روش نمونهگیری خوشهای ساده انتخاب شد.

10. Casper, V
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ابزار پژوهش

پرسشنامه سنجش رضايت شغلي 11بري فيلد و روث :پرسشنامهي رضایت شغلی بري فیلد و روث(  ،) 1951شامل  91پرسش است،

یپردازد .نمرهگذاری به شکل زیر میباشد -1 :شدیدا مخالفم  -2مخالفم-3
که از طریق سنجش لیکرتی به ارزیابی رضایت از شغل م 

نظري ندارم  -4موافقم  -5شدیدا موافقم .دامنهي نمرههاي احتمالی میان  91تا  95گزارش شد .نمرههاي باالتر نشان دهندهي رضایت

شغلی بیشتر فرد بوده و نمره برش در اين مقياس  57ميباشد .بري فیلد و روث پایایی این ابزار را  α =0/ 78ارزیابی کردهاند .اعتبار این

پرسشنامه توسط مختاری ،با روش دو نیمه کردن معادل  0/ 78و عبداهللزاده و کرمرودی با روش آلفای کرونباخ معادل  0/ 93گزارش شده

است .روایی آزمون از نوع روایی مالکی بوده ،که با محاسبه همبستگی نمرههای افراد با آزمون رضایت شغلی هاپاک معادل  0/ 92برآورد

شده است .به توجه به ضریب همسانی درونی  0/ 93میتوان گفت که این تست دارای یکی از شواهد روایی سازه نیز هست(حسینی ،احقر،

اکبری و شریفی.)78 13 ،

پرسشنامه هوش هیجانی :12این پرسشنامه به وسیله تراویس برادبری و جین گریوز(  ) 2005تهیه شد و توسط مهدی گنجی ترجمه و
هنجاریابی آن به وسیله حمزه گنجی صورت پذیرفت .این پرسشنامه  28سوال دارد .ضریب اعتبار این آزمون در اجرا بر روی یک گروه

 482نفری دختر و پسر ،با استفاده از آلفای کرونباخ برای گروههای پسران و دختران و نیز گل گروه  ./88بدست آمد .جهت تعیین روایی،
این آزمون به همراه آزمون هوش هیجانی بار-ان در یک گروه  97نفری اجرا شده و ضریب همبستگی  ./ 68بدست آمد که در سطح ./ 99

معنیدار بود(برادبری و گریوز 2001 ،؛ ترجمه مهدی گنجی.)48 13 ،

پرسشنامه سالمت روان :13فرم  28سوالی پرسشنامه سالمت عمومی توسط گلدبرگ و هیلیر( )9 97 1ساخته شد و شامل چهار مقیاس 7

سوالی( عالئم جسمانی ،اضطراب ،اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی) میباشد .شیوه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت یک

مقیاس چهار درجهای لیکرت از  0تا  3نمرهگذاری میگردد ،که نمره کم سالمت روان باال را نشان میدهد .گلدبرگ و همکاران()9 97 1
همبستگی پرسشنامه مذکور را با فهرست  90عالمتی تجدیدنظر شده دراگوتیس و همکاران(  % 78 ) 1976بیان کردند(ابوالقاسمی و نریمانی،
 .)48 13یعقوبی( ) 75 31در مطالعهای حساسیت و ویژگی این پرسشنامه را در بهترین نقطه برش(  ) 23به ترتیب  % 86 /5و  % 82گزارش نموده

است و در پژوهش هومن( ) 77 31حساسیت و ویژگی این پرسشنامه به ترتیب  %38/3و  % 76به دست آمد(ابوالقاسمی و نریمانی.)48 13 ،
جدول  1آمارههای توصیفی آزمودنیها
تاهل

تحصیالت

سابقه

فراوانی

متاهل

241

فوق دیپلم

49

فوق لیسانس

33

مجرد

لیسانس
1- 10

11 -02
21 - 30

45

درصد
84
16

17 /4

04 2

71 /1

58

02/2

133
96

11 /5

46 /3

33 /1

11. Job Satisfication
12. Emotional Intelligence Quetionnaire
13. General Health Quetionnaire
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روش تجزيه وتحليل دادهها :برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی(میانگین ،انحراف معیار ،شاخصهای مرکزی) و آمار

استنباطی (تعیین معناداری ضریب همبستگی ،رگرسیون گام به گام) استفاده شد.

یافتههای پژوهش

بررسی جداول  1نشان میدهد که میانگین هوش هیجانی معلمان مدارس استثنایی برابر با  74 / 09است که بر اساس تفسیر نمرات

پرسشنامه ،نمیتوان این مقدار را یک توانایی خوب محسوب کرد زیرا کسب نمرات  70تا  79نمره متوسطی است ولی با اندکی

تمرین امکان بهبود و تبدیل آن به یک توانایی وجود دارد .میانگین مولفههای هوش هیجانی معلمان به ترتیب (خودمدیریتی برابر
 ،37/62خودآگاهی برابر  ،38/ 84آگاهی اجتماعی برابر  63 /83و مدیریت رابطه برابر  ) 75 / 84میباشد .میانگین رضایت شغلی

برابر  52 / 52و سن برابر  39 / 11میباشد .با توجه به نمره برش  57برای رضایت شغلی ،این نمره برای رضایت شغلی نمره خوبی نمی-

باشد که نشان میدهد معلمان از رضایت شغلی خوبی برخوردار نیستند 71 /1 .درصد سطح تحصیالت معلمان مدارس استثنایی تهران
لیسانس 11 /5 ،درصد فوق لیسانس و  17 /4درصد فوق دیپلم میباشند 84 .درصد معلمان متاهل میباشند و  46 /3درصد معلمان سابقه
بین  11تا  02سال را دارند 33 /1 .درصد معلمان تا  10سال آینده بازنشست خواهند شد.

P≥/ 01

**

P≥ 05

*

جدول  2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .با توجه به این جدول ،همبستگی متغیرهای عالئم جسمانی با ( ،)/ 56

سالمت روان با (  ،)/ 49اضطراب و بی خوابی با (  ،)/ 40کارکرد اجتماعی با (  )/ 30و افسردگی با (  )/ 17با رضایت شغلی معنیدار می-

باشد .همچنین همبستگی هوش هیجانی و سالمت روان با مولفههای خودشان معنیدار میباشد.
جدول-3همبستگی
گام

ضریب همبستگی

مجذور ضریب همبستگی

1

/ 568

/ 322

3

/246

/ 413

2

/ 633

/ 401

ضریب همبستگی تعدیل شده
/ 320

/ 396

/ 407

خطای استاندارد
4/088

4/ 598

4/ 559

75
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مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها در گام اول ./ 568میباشد که نشان میدهد بین مجموعه متغیرهای پیش بین و متغیر

مالک(رضایت شغلی) همبستگی نسبتا قوی وجود دارد ،اما ضریب تعیین تعدیل شده که برابر با  / 320میباشد ،نشان میدهد که 32

درصد از کل تغییرات میزان رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی شهر تهران وابسته به متغیر مستقل ذکر شده در گام یک میباشد.

به عبارت دیگر متغیرهای مستقل ذکر شده نزدیک به یک سوم از واریانس متغیر رضایت شغلی را پیشبینی میکنند .مقدار ضریب

همبستگی در گام دوم برابر  / 633بوده و ضریب همبستگی تعدیل شده برابر  / 396میباشد ،که نشان میدهد حدود  40درصد از کل

تغییرات میزان رضایت شغلی معلمان وابسته به متغیرهای مستقل گام دو میباشد .ضریب همبستگی تعدیل شده در گام  3نشان دهنده

این است که حدود  41درصد از کل تغییرات میزان رضایت شغلی معلمان وابسته به متغیرهای مستقل در این گام میباشد .همچنین در
گام چهار ،مقدار ضریب همبستگی تعدیل شده  / 311بدست آمد که نشان میدهد متغیرهای مستقل گام چهار توانایی پیشبینی 31 /1

درصد از تغییرات رضایت شغلی را دارد.

جدول-4تحلیل واریانس رگرسیون نمرات متغیر رضایت شغلی بر متغیرهای پیشبین
گام
1

رگرسیون

مجموع مجذورات
8 321 / 757

باقیمانده

2

کل

درجه آزادی

8 321 / 757

1

23 / 812

48 2

1 98 9/ 329

582

1 598 / 840

382

21 / 137

رگرسیون

4119 / 948

3

73 31/ 316

کل

1 98 9/ 329

رگرسیون

باقیمانده
3

2 76 6/ 572

میانگین مجذورات

3999 /984

کل

باقیمانده

2

1 98 9/ 329

9 99 1/ 745

582
282

1 586 /183

94 / 608

66 /2 07

02/587

582

F
35 1/ 174

معناداری
a

. 000

b

. 000

c

. 000

با توجه به معنیدار بودن مقدار آزمون  )4/ 070 ( Fدر سطح خطای کوچکتر از  ./ 001در هر سه مدل ،میتوان نتیجه گرفت که

هر سه مدل رگرسیونی تحقیق ،مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل در هر سه مدل قادرند تغییرات رضایت شغلی را پیشبینی

کنند .به منظور دستیابی به معادله رگرسیون و نوشتن آن بر اساس متغیرهای معنیدار ،تحلیل رگرسیون گام به گام انجام شد که نتایج

آن در جدول  5آمده است.

جدول-5رگرسیون چندگانه به روش گام به گام جهت پیشبینی رضایت شغلی بر اساس متغیرهای پیشبین
مدل

ضرایب استاندارد نشده
B

ثابت

43 / 117
73/ 166

1/ 70 2

عالئم جسمانی
عالئم جسمانی

/ 953

سالمت روان
ثابت

/ 344

/ 113
/ 057

36 / 079
/ 332

/ 056

عالئم جسمانی

کارکرد اجتماعی

/782

سالمت روان

/ 108

1/8 33

/288

Beta

استاندارد
/ 859

1/ 252

ثابت

خطای

ضرایب استاندارد شده

/ 116

/911

t

Sig.
50 / 191

/ 000

/ 568

11 / 626

/2 43

8/ 457

/ 000

62/ 962

/ 000

/ 311
/4
/3
/ 116

29 /652

6/ 078

7/ 634

/ 000

/ 000
/ 000

/ 000

5/688

/ 000

2/ 407

/0 17

همبستگی ها

صفر

تفکیکی

نیمه تفکیکی

/ 568

/ 568

/ 568

/ 568

/ 449

/ 340

/983

/082

/ 568

/ 414

/8 34

/8 30

/ 142

/ 110

/ 499

/ 499

/ 331

/ 269

85
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طبق جدول  ،5از بین متغیرهای پیشبین ،سه متغیر عالئم جسمانی ،سالمت روان و کارکرد اجتماعی نقش معنیداری در پیشبینی

رضایت شغلی دارند ولی با توجه به مقادیر ضرایب رگرسیونی ،از لحاظ توان پیشبینی ،ابتدا عالئم جسمانی و سپس سالمت روان و

کارکرد اجتماعی رضایت شغلی را پیشبینی میکنند .بر اساس این نتایج ،معادله رگرسیون به صورت زیر است:
=Y

(کارکرد اجتماعی) ( +/ 116سالمت روان) ( + /3عالئم جسمانی) 36 / 07 9+ /4

بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سالمت روان با رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی شهر تهران انجام شد.

در بررسی فرضیه اول نتایج نشان داد که بین سالمت روان و مولفههای آن (عالئم جسمانی ،اضطراب و بیخوابی ،اختالل در کارکرد

اجتماعی ،افسردگی) با رضایت شغلی همبستگی وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای حبیب و شیرازی(  ،)28 13شفیع-

آبادی( ،)9831کاهه و هیودی(  ،) 1391ساپینگتون(  ،) 2001لی لیلئو و چیانگ(  ،) 2009فراگر ،کاس و کوپر( ،) 00 25وئو و نورمن

( ،)6 00 2بلگان(  ،) 1993فانگ(  ،) 2001االمری( ،) 000 2ردفرن ،هانان و نورمن(  ،) 2002اینگرسول و اولسان و دریو-کتس(  ) 2002و

نوپ( ،) 995 1و کومبر و همکاران (  ) 2002همسو میباشد .در این پژوهش نمره کمتر در رضایت شغلی ،سالمتروان و مولفههای آن،

نشانگر رضایت شغلی و سالمتروان باال و همچنین کم بودن(افسردگی ،اختالل در عملکرد اجتماعی ،اضطراب و عالئم جسمانی)

میباشد .همچنین نتایج پژوهشهای زیر نیز یافتههای این پژوهش را تایید میکنند .براین ، 1998 (14نقل از آدکینز ) 2009 ،عنوان کرد

که سالمت روان پایین در معلمان مدارس استثنایی منجر به کاهش رضایت و عملکرد شغلی و عزت بنفس ،تصمیمگیری ضعیف و

قضاوت بد میشود .بر اساس یافتههای آدکینز(  ،) 2009بهزیستی روانی معلمان مدارس استثنایی تاثیر زیادی در رضایت شغلی و
عملکرد آنان دارد .در پژوهش درانی و لواسانی( )9731رابطه معنیداری بین رضایت شغلی ،عزت نفس و سالمت روان بدست آمد.
نتایج پژوهش بهروزیان ،خواجهالدین ،هدایی و زمانی(  )88 13نشان داد که رضایت شغلی با سالمت روان رابطه مثبت و معنیداری
دارد و همچنین رابطه بین رضایت شغلی با تاهل ،سن ،سابقه و تحصیالت معنیدار بدست نیامد.

در تبیین این یافته میتوان گفت که افرادی که در شرایط مطلوبی از سالمت روان بسر میبرند ،کمتر دچار ناراحتی جسمانی،

اضطراب ،افسردگی ،بیخوابی و ضعف در کارکرد اجتماعی شده و در نتیجه در کار و زندگی شخصی خود عملکرد بهتری خواهند
داشت و عملکرد بهتر در کار و زندگی ،رضایت شغلی و رضایت کلی از زندگی را در پی خواهد داشت .از نظر آرچ و گریتز 15نیز

تنیدگی و نارحتی کمتر در کار موجب بهبود روابط فیمابین و رضایت شغلی میگردد .طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی،
بهداشت روان شامل سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی میباشد(منشئی ،) 76 31 ،لذا هر فردی در این ابعاد ،از سالمت مناسبی

برخوردار باشد ،میتواند وظایف شغلی و شخصی خود را به نحو احسن انجام دهد.

در بررسی فرضیه دوم نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و مولفههای آن با رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی رابطه معنی-

داری وجود ندارد .این یافته با نتایج پژوهشهای اسکیز(  ،) 2002ویالرد( ،) 004 2میلت (  ) 2007و کسپر(  ) 2007همسو میباشد.

همچنین حسینیان و همکارانش(  ) 2008در تحقیقی با عنوان هوش هیجانی و رضایت شغلی ،به این نتیجه رسیدند که بین هیچ کدام از
مولفههای هوش هیجانی بار -آن و رضایت شغلی ،رابطه معنیداری وجود ندارد.

در برخی دیگر از تحقیقات صورت گرفته در زمینه هوش هیجانی آبراهام( ،) 000 2بوسو(  ،) 2003سی ،ترام و لیندا(،)6 00 2

حسنخویی( ،)5831سیاروچی ،چن و بچگر(  ،) 2001سیاروچی ،دین و اندرسون(  ،) 2002لوپز ،سالووی و استراس(  ،) 2002کفتسیوس
14. Bryne
15. Arch, M., & Greatz, B
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و زامپیتکس(  ،) 2008مصطفی و امجد( ) 2011و آستین ،ساکلوفسکی و اگان(  ) 2005نشان دادهاند که هوش هیجانی با رضایتمندی

شغلی و شاخصهای سالمت روان به صورت معناداری مرتبط بوده است که با نتایج این پژوهش همسو نمیباشد .شاید یکی از دالیل

این اختالف در نتایج ،استفاده از ابزارهای مختلف برای سنجش هوش هیجانی و رضایت شغلی ،بافت فرهنگی و اجتماعی و مولفههای

روانشناختی باشد .هوش هیجانی در بیشتر مطالعات توسط آزمون بار -آن سنجیده میشود و همچنین در تحقیقات اشاره شده از

آزمونهای دیگری جهت سنجش رضایت شغلی استفاده شده است .توجیه دیگر برای این اختالف در نتایج ممکن است ناشی از
تفاوت در جوامع آماری تحقیقات مختلف باشد .متاسفانه تحقیق مشابهی در بین معلمان مدارس استثنایی یافت نشد.

در بررسی فرضیه سوم ،نتایج پژوهش نشان داد که بین سابقه ،تاهل ،تحصیالت ،پایه تحصیلی ،نوع دانشآموز و سن معلمان با رضایت

شغلی رابطه معنیداری وجود ندارد .این یافته با برخی از نتایج پژوهشهای زیر همسو میباشد .نتایج پژوهش یاوریان و

صمدی(  )28 13در بررسی رضایت شغلی و عزت نفس معلمان مدارس استثنایی شهرستانهای ارومیه ،خوی و مهاباد نشان دادند که بین

رضایت شغلی با تاهل ،جنس و تحصیالت رابطه معناداری وجود ندارد .برقی(  )18 13در پژوهش خود نشان داد که بین تاهل و سابقه
کار با رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی شهر مشهد تفاوت معنیداری وجود ندارد .طبق گزارش کوهستانی و شجاعی( )08 13

رابطه رضایت شغلی با سابقه خدمت معنیدار نمیباشد .یافتههای نوری و همکاران( ،)9731الهامپور( ) 78 31و کریمی( ) 73 31نیز این

نتایج را تایید میکنند .نتایج پژوهش حیاتی(  )18 13نیز نشان داد که میان رضایت شغلی و مقولههایی مانند جنس ،سن و سابقه کار
يداري وجود
ارتباط معنیداری وجود ندارد .نتايج تحقيق شهميري( )9731نشان داد که بين سابقه كار و رضايت شغلي رابطه معن 

ندارد .در پژوهشي از مركز ملي مطالعات آماري آموزش و پرورش آمريكا (  ) 1997نيز آمده است كه اگرچه سن و سالهاي تجربه
در رضايت شغلي معلمان مؤثر است اما تأثير آنها به اندازه عوامل سازماني نميباشد.

باتوجه به این یافتهها ،به منظور افزایش رضامندی شغلی معلمان مراکز آموزش استثنایی ،پیشنهاد میشود ،با ایجاد جوی مثبت در این

مدارس ،حمایتهای عاطفی از معلمان ،برگزاری کارگاههایی در مورد اهمیت سالمت روان و ارج نهادن به کارهای آنها با برگزاری

همایشهای گوناگون ،برگزاری مسابقات ورزشی ثابت و مداوم زمینههای افزایش سالمت روان این گروه از معلمان فراهم گردد ،تا
با افزایش سالمت روان و رضایت آنان از شغلشان ،عملکرد شغلییشان نیز افزایش یابد.

تشکر و قدردانی

بر خود الزم میدانم در پایان از معلمان و مدیران مدارس استثنایی که بدون مساعدت و همکاری آنها تحقق این پژوهش میسر نبود،
تشکر و قدردانی کنم.
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