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 اهواز معلمانی شغلی خشنود و نفس عزت ،یسازمان عدالت ت،یشخصی های ژگیو ،یعل مدل

 ی*انیک قربان

   لیاردب انیفرهنگ دانشگاه مدرس*  

Tel: 09143513156              gorbankiany@yahoo.comMale:  
 دهیچک

 به. است نفس عزت وی سازمان عدالتی گرواسطه با معلمانی شغلی خشنود بری تیشخصی هایژگیو اثر یبررس مطالعه نیا هدف   

 به و شدند انتخابی تصادف صورت به  اهواز شهر 2 و 4یۀ ناح(  زن نفر 461 و مرد نفر 227) معلمان از نفر 783 منظور نیهم

 روش با آمده دست به جینتا. دادند پاسخ نفس عزت وی سازمان عدالت ،یشغلی خشنود ت،یشخصی هایژگیوی هاپرسشنامه

 عزت بر مثبت داریمعن و میمستق اثر وی شغلی خشنود بر مثبت داریمعن و میمستق اثری سازمان عدالت داد، نشان ریمس لیتحلی الگو

 مثبت اثری سازمان عدالت وی شناسفهیوظ نیهمچن دارد،ی شغلی خشنود بر داریمعن مثبت و میمسق اثر زین نفس عزت. دارد نفس

. دارد داریمعن اثری شغلی خشنود بری سازمان عدالتۀ واسط بهی شناسفهیوظ ت،یشخصی هایژگیو از. دارند نفس عزت بر داریمعن

 نفس عزت بری سازمان عدالتۀ واسط بهی شناسفهیوظ و داردی شغلی خشنود بری داریمعن اثر نفس عزتۀ واسط بهی سازمان عدالت

 از 213/0  کنندهی نیبشیپی رهایمتغ و شدند دییتأی داریمعن طور به شده ارائهی هاهیفرضی تمام الگو نیا در. دارد داریمعن راث

 بهی سازمان عدالتی گریانجیم بای شغلی خشنود و تیشخصی هایژگیو نیبۀ رابط کردند،ی نیبشیپ رای شغلی خشنود انسیوار

ی رهایمتغ در مداخله با را آن زانیم توانیم معلمانی شغلۀ کنند نییتب عوامل به توجه با ن،یبنابرا. دیگرد دییتأی داری معن طور

 . داد شیافزا کنندهی نیبشیپ

   یشغلی خشنود نفس، عزت ،یسازمان عدالت ،یتیشخصی هایژگیو :هادواژهیکل

mailto:gorbankiany@yahoo.com
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 مقدمه

 شکل کار طیمح در مای اجتماع مناسبات و روابط ازی رایبس و شودیمی سپر کار طیمح در فرد هر عمر سوم کی حداقل     

 به آنی اجتماعی هاهیسرما ازی مهم بخش جامعه کی معلمان(. 4734 ،ینعام وی سین ،یاتیرحیپ از نقل ،2001 ،4نزیراب) ردیگیم

 تواندیم خود شغل به نآنا نگرش. کنندیم فایا جامعه کی یفرهنگ –یاجتماع مختلف ابعاد رشد دری اریبس نقش و ندیآیم شمار

 به نسبت و باشند ناخشنود ای و خشنود خود، کار وجوهی برخ از است ممکن آنها. باشد داشته آنانی اجتماع کارکرد بری متفاوت آثار

 را مردم احساسی چگونگ که استی نگرش ،یشغلی خشنود. باشند داشته مثبت ای یمنفی نظر دهند،یم انجام که آنچه بودن دیمف

 شکرکن، وی نعام از نقل ،2000 ،2اسپکتور) دهدیم نشان آن مختلفی هاطهیح به نسبت ای وی کل طور به شانمشاغل به نسبت

 و شغلش از اوی ابیارزۀ جینت که است افراد بخش لذتی جانیه حالت آن. اوستی شغلۀ نیزم از شخص کیی یبازنما(. 4787

 دری اجتماع روابط کار، طیشرا ،یشغل ژیپرست شغل، منافع و درآمد چونی متعدد عوامل. باشدیم آن به او نگرش وی عاطف واکنش

 . ( 2008 ، 7وسرا و فرانک) مؤثرند فردی شغل تیرضا سطح بر شغل خود و کار طیمح

 با میمستق طور به که عدالت فیتوص به که استی ریمتغی سازمان عدالت. استی سازمان عدالت عوامل، نیا ازی کی       

 صورت به که کنند احساس تا شود رفتار کارکنان با دیبا کهیی هاوهیش به و رودیم کار به دارد، ارتباطی شغلی هاتیموقع

ی شغلی خشنود بای سازمان عدالت که داد نشان( 4787) شکرکن وی نعامۀ مطالع. ابدییم شمول است، شده رفتار آنها بای اعادالنه

ی عنی یشغلی خشنود مختلفی هاطهیح وی سازمان عدالت آن بر عالوه. باشدیم داریمعن آنها روابط و دارد 64/0ی همبستگ بیضر

 داریمعن مثبتی همبستگ عیترف ازی خشنود و حقوق ازی خشنود همکاران، ازی خشنود ،یسرپرست ازی خشنود کار، ازی خشنود

 . داشتند

 عدالت که داد نشان جینتا نمود،ی بررس رای شغل تیرضا وی انسازم عدالت ،یرهبری هاسبک نیبۀ رابط( 2042) 1المنصور     

 مثبتۀ رابطی شغل تیرضا بای تعامل عدالت وی منفۀ رابطی شغل تیرضا بای روند عدالت مثبت،ۀ رابط یشغل تیرضا با ،یعیتوز

 از شخص کی یابیارز آن. کندیمیی بازنما را است قائل خودی برا شخص کی که رای ارزشی تمام نفس عزت. دارد داریمعن

 و ردیگیم بر در رای شرمندگ و غرور شکست، ،یروزیپ مانندی احساسات و باورها نفس عزت. دهدیم انعکاس را خود ارزش

 در( 2005)  6رومن و نولدزیر وانر، و( 2042) 5احمد عارفه. باشدی کل صورت به ای خاص بعد کی در ژهیو طور به تواندیم

                                                           
4.Robins  

2.Spector 

7.Franek & Vecera   

1.Almansour  

5.Arefe Ahmad 

6.Warner, Reynolds & Roman    
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 چاردسون،یر ،یلو .دارند ارتباطی شغلی خشنود بای داریمعن و مثبت طور بهی نیبخوش و نفس عزت که دادند نشانی امطالعه

 ،یشناس فهیوظ ،ییجو توافق) تیشخص بعد پنجۀ هم دادند، نشانی امطالعه در( 2044) 4دروست و بسونیگ استوارت، ،یالنزبور

 تیرضا با( زشیانگ وی نیخوشب ،یمشتر خدماتی ریگجهت ،یجرأتمندی )فرع بعد 1 وی( گشودگ ویی برونگرا ،یجانیه ثبات

 . دارندی داریمعن ارتباطی شغل

 تیرضای( تعامل وی عیتوز ،یندیفرا)  عدالت  نیبۀ رابطی داریمعن و قدرت ت،یفیکی بررس منظور به( 2047) 2اقبالۀ مطالع   

ی وجدان مازلو،ی ازهاین مراتب سلسله ،ییگرا برون نیب که داد نشانی امطالعه در( 4785ی )محمد رزایم .بودی شغل عملکرد وی شغل

 تنها دادندکه نشان( 2042) 1یدیسع وی دریح ،(2044) 7احمدزاده وی عقوب. یدارد وجودی داریمعنۀ رابطی شغل تیرضا و بودن

 نیب داد نشان جینتا( 2047) 5جمال وی عثمانۀ مطالع در. دارد وجود داریمعنۀ رابطی شغلی خشنود وی سازمان عدالت نیب کی

 و 3سیال  ،6مونتی  مطالعه. دارد وجودی داری معنی  رابطهی شغل تیرضا وی روند عدالت  ،یتعامل عدالت ،یعیتوز عدالت

 و میمستق طور به رسان بیآسی شغلی رفتارها بای  شغل تیرضاۀواسط به تیشخصی های ژگیو که دادند نشان( 2006) 8جانسون

 . دارد طهراب میمستق ریغ

  روش

 شهر نیا پرورش و آموزش در 4737 -31 سال در که بودند اهواز شهر 2 و 4ی نواح معلمانیۀ کل پژوهش نیای آمارۀ جامع    

ی تصادف صورت به اهواز شهر 2 و 4ی تواح(  زن نفر 461 و مرد نفر 227) معلمان از نفر 783 منظور نیهم به .بودند کار به مشغول

 .دادند پاسخ نفس عزت وی سازمان عدالت ،یشغلی خشنود ت،یشخصی هایژگیوی هانامهپرسش به و شدند انتخاب

 استفاده ، (NEO) 3نئو کوتاه فرم از معلمانی های ژگیوی بررس منظور به پژوهش نیا در: یتیشخصی هایژگیوۀ پرسشنام    

 فهیوظ و 2ییجو توافق ،4یگشودگ ،44ییبرونگرا  ،40یرنجور روان شامل، کهی تیشخصی های ژگیو از مورد 5 آزمون نیا. شد

                                                           
4.Levy, Richardson, Lounsbury, Stewart, Gibson & Drost   

2.Igbal 

7.Yagobi & Ahmadzade 

1.Heidari & Saiedi 

5.Usmani & Jamal 

6.Mount  

3.Ilies  

8.Johnson  

3.Revised Neo personality Inventory 

40.neuroticism 

44.extraversion 
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 آزمون نیای فارس انطباق. شد نیتدو( 2000) 1کاستا وی کرمک توسط پرسشنامه نیا.  دهدیم قرار سنجش مورد را7ی شناس

ی مبنا بر امهپرسشن نیایی ایپا مطالعه نیا در .دیگرد انجام(. 4734 پور، طالب و انیمرعش ،یفردوس از نقل ،4735 شناس حق) توسط

 . دیگرد برآورد 38/0 ،یگشودگ و 31/0 ،ییجو توافق ؛83/0 ،ییبرونگرا ؛63/0 ،یشناس فهیوظ ؛80/0ی نژند روان کرونباخ؛ی آلفا

 نفس عزت سنجش منظور به(  4784 صراف، از نقل ،4336 ، 5تیاسم کوپر) نفس عزتۀ پرسشنام: نفس عزتۀ پرسشنام    

(. باشدی م مخالف کامالً تا موافق کامالً)  ازی   نهیگز 1ی دارا که است سؤال 75 شامل  سشنامهپر نیا. است شده ساخته 6یکل

یی ایپا بیضر مطالعه نیا در. است آورده دست به 87/0 را پرسشنامه نیایی ایپا بیضر کردن مهین دو روش با( 4734 ،یپورشافع)

 . دیگرد برآورد 8/0 ا اسیمق نیا

 شکرکن، وی نعام از نقل ،4363 ،3نیلولیه و کندال ،8تیاسمۀ )لیوس به 3یشغلی خشنودۀ پرسشنام: یشغلی خشنودۀ پرسشنام  

ۀ پرسشنام. دیگردی ابیهنجار و ترجمهی فارس زبان به(  4787 کن، شکر وی نعام از نقل کن، شکر) توسط و دیگرد هیته(. 4787

ی خشنود نهایا جمع از و سنجدی م را عاتیترف و حقوق ان،همکار ،یسرپرست کار، تیماهی عنی یشغلی خشنود مؤلفه 5 مذکور

 .شد محاسبه 33/0 کرونباخی آلفا قیطر از زینی شغلی خوشنودیی ایپا بیضرا. شودیم حاصلی کلی شغل

( 4787 شکرکن، وی نعام از نقل ،4337 ، 40مورمن و هوفین) توسطی سازمان عدالتۀ پرسشنام: یسازمان عدالتۀ پرسشنام    

 خرده سه از و است شدهی ابیهنجار و ترجمه( 4787 کن، شکر وی نعام از نقل ،4780 ،ینعام و شکرکن) توسط و شده ساخته

 نیایی ایپا مطالعه نیا در. است شده لیتشک(  ماده 3ی )تعامل عدالت و( ماده 6ی )اهیرو عدالت ،(ماده 5ی )عیتوز عدالت اس؛یمق

 .  دیگرد دبرآور 33/0 کرونباخی آلفا روش با اسیمق

                                                                                                                                                                                     
4.openness to experience 

2.agreeableness  

7.conscientiousness  

1.Mackary & Casta 

5.Copper Smith  

6.global self- esteem 

3.job satisfication Inventory 

8.Smeeth 

3.Kendal & Hilolin  

40.Nihof & Norman  



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

5 

 

 در کهی بررس( نفر 783) نمونه کلی برا 2یدگیکش و  4یچولگ ار،یمع انحراف ن،یانگیم ،یفیتوصی هاشاخص ابتدا:  هاافتهی

 دو جینتا. برخوردارندی خوبی پراکندگ از ها نمره که دهندیم نشان هانمره اریمع انحراف و نیانگیم. است شده گزارش 4 جدول

 . است شده عیتوز نرمال صورت به ریمتغ هر در ها دادهی پراکندگ که آنست ازی حاک زین یدگیکش وی چولگ شاخص

 (n= 783)پژوهشی ها ریمتغی فیتوصی ها شاخص -4 جدول             

 

ها ریمتغ نام نیانگیم  اریمع انحراف  یچولگ  یدگیکش   

 نفس عزت

 ییبرونگرا

 ییجو توافق

 یشناس فهیوظ

 یشغلی خشنود

 یسازمان عدالت

135/68  

383/10  

100/11  

754/13  

257/55  

002/73  

333/3  

347/5  

526/5  

823/5  

102/46  

431/42  

408/0-  

487/0-  

406/0-  

701/0-  

476/0-  

016/0-  

474/0-  

236/0  

441/0-  

255/0  

130/0-  

546/0-  

 

 یشغلی خشنود ریمس لیتحلی الگو( 1) شکل   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
               

                                                           
4.skewnees  

2.kurtosis  

ی خشنود

یشغل  

 عزت

 نفس

 عدالت

یسازمان  

ییجو توافق  

یناسش فهیوظ  

ییگرا برون  
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 ها ریمتغ نیبی همبستگ بیضرا( 3) لجدو       

نفس عزت  ییبرونگرا  ییجو توافق  یشناس فهیوظ  یشغلی خشنود  یسازمان عدالت   

نفس عزت  

ییبرونگرا  

ییجو توافق  

یشناس فهیوظ  

یشغلی خشنود  

یسازمان عدالت  

4 

271/0***  

221/0***  

257/0***  

274/0***  

266/0***  

 

4 

138/0***  

565/0***  

206/0***  

418/0***  

 

 

4 

533/0***  

485/0***  

430/0***  

 

 

 

4 

213/0***  

483/0***  

 

 

 

 

4 

160/0***  

 

 

 

 

 

4 

ی رهایمسی تمام شودیم مالحظه چنانچه. است شده ارائه(  2 جدولی )همبستگ بیضرا شده،ی آور جمعی ها داده به توجه با     

 .باشندیم داریمعن P ≤ 004/0  سطح در رهایمتغ نیب

 ریمس لیتحل  برازش یها شاخص( 2) جدول

IFI  NFI RMSEA 

 

Df 
 

CFI 

387/0  333/0  086/0  617/44  7 884/7  382/0  

= 884/7یآزادۀ درج بری کا مجذور شاخص  ،(2X=617/44ی )کا مجذور شاخص ر،یمس لیتحل برازشی هاشاخص به توجه با   

ی ا سهیمقای برازندگ شاخص ،(=387/0IFIی )شیاافز برازش شاخص ،(NFI=333/0) هنجارشده برازش شاخص  ،  

(382/0CFI=)،  بیتقری خطا مربعات نیانگیم (086/0= RMSEA)،  شاخص ازی دارا مدل شده داده نشان جدول در چنانچه 

 .باشدی م دار برخوری مطلوبی برازندگی ها
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 مفروضی الگو با ها دادهی برازندگ از پس ریمس لیتحلی الگو( 3) شکل  

 

 ی(شغلی خشنود وابسته ریمتغ) کل و میمستق ریغ م،یمستق  راتیتأث( 4) جدول

 راتیتأث ها ریمس 

 میمستق

ی معن سطح

 یدار

 ریغ راتیث تا

 میمستق

ی معن سطح

 یدار

 راتیتأث

 کل

 یداری معن سطح

ی خشنود به

 ازی شغل

 نفس عزت

 یسازمان عدالت

 ییبرونگرا

 ییجو توافق

 یشناس فهیوظ

448/0 

128/0 

 

043/0 

004/0 

 

026/0 

070/0 

016/0 

066/0 

 

042/0 

728/0 

443/0 

023/0 

448/0 

151/0 

070/0 

016/0 

066/0 

043/0 

004/0 

776/0 

444/0 

028/0 

ی شغلی خشنود به نفس عزت وی سازمانعدالت قیطر ازی  شناسفهیوظ  میمستق ریغ ریمس شود،یم مشاهده جدول در چنانچه   

 نفس عزتۀ واسط بهی  شغلی خشنود بهی سازمان عدالت میمستق ریغ ریمس. باشدیم داریمعن( P ≤023/0) سطح در و بوده( 066/0)

  سطح در و بوده( 448/0ی )شغلی خشنود به نفس عزت میمستق اثر. باشدی م داریمعن( P ≤042/0) سطح در و بوده( 026/0)

(043/0≥ P )سطح در و  بوده( 128/0) یشغلی خشنود بهی سازمان عدالت میمستق اثر. است داری معن (004/0≥ P )داریمعن 

 در بیترت بهی شغلی خشنود بر( 066/0ی )شناس فهیوظ و ،(151/0ی )سازمان عدالت  ،(448/0) نفس عزت کل اثرات. باشدیم

    .باشندی م داریمعن( P ≤028/0) و( 004/0≥ P) ،(P ≤043/0) سطوح

 

 

              

 (نفس عزت وابسته ریمتغ) کل و میمستق ریغ م،یمستق  راتیتأث( 4) جدول
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 ریغ راتیث تا یداریمعن سطح میمستق راتیتأث ها ریمس 

 میمستق

  سطح کل راتیتأث یداریمعن سطح

 یداریمعن

 عزت به

 نفس

 یشغلی خشنود

 یسازمان عدالت

 یی             برونگرا

 ییجو توافق

 یشناس فهیوظ

 

243/0 

402/0 

030/0 

445/0 

 

 

004/0 

083/0 

270/0 

055/0 

 

 

003/0 

048/0 

025/0 

 

 

182/0 

411/0 

056/0 

 

243/0 

444/0 

088/0 

410/0 

 

004/0 

033/0 

411/0 

026/0 

( 025/0) نفس عزت وی سازمان عدالتۀ واسط به نفس عزت بهی شناسفهیوظ میمستق ریغ ریمس شود،یم مشاهده جدول در چنانچه

( P ≤055/0)  سطح در و بوده( 445/0) نفس عزت بهی شناسفهیوظ میمستق اثر .است داریمعن( P ≤056/0) سطح در و بوده

 کل اثرات. باشدیم داریمعن( P ≤004/0) سطح در و  بوده( 243/0) نفس عزت بهی سازمان عدالت میمستق اثر. است داریمعن

 داریمعن(  P ≤026/0)  و( P ≤004/0) ، سطوح در بیترت به نفس عزت بر( 410/0ی )شناسفهیوظ  و( 243/0ی )سازمان عدالت

 .باشندیم

 یریگ جهینت و بحث

 که داد نشان ریمس لیتحل. گرفت قراری بررس مورد نفس عزت وی شغلی خشنود بری تیشخصی هایژگیو اثر مطالعه نیا در    

 اندازه هری عنی دارد،ی شغلی خشنود بر داریمعن و مثبت اثر نفس عزت وی سازمان عدالتۀ واسط بهی شناسفهیوظی تیشخصی ژگیو

ی هاافتهی با همسو افتهی نیا. دهدیم شیافزا رای شغلی خشنود زانیمی سازمان عدالت طیشرا در باشد باالی شناس فهیوظی هایژگیو

 نفس عزتۀ واسط بهی سازمان عدالت. باشدیم( 4734) کلیه وی نادر ،یعسگر و( 2047ی )میکر وی نقشبند ،یبروجرد ،یجبار

 شیافزا رای شغلی خشنود زانیم تواندیم نفس عزت ،یسازمان عدالت وجود بای عنی  دارد، داریمعن اثری شغلی خشنود زانیم رب

ۀ واسط بهی شناسفهیوظ نیهمچن. باشدیم( 2042)المنصور و( 4787) شکرکن وی نعام  ،(2047) اقبالی هاافتهی یراستا در که دهد

 وجود عدالت سازمان، در و باشد شتریب فردی شناسفهیوظ زانیم چه هری عنی دارد، داریمعن رمثبتاث نفس عزت بری سازمان عدالت

 زانیم شیبرافزای سازمان عدالت. داردیی همسو( 2042) احمد عارفهۀ مطالع با که ابدییم شیافزا نفس عزت زانیم باشد داشته

 قادر نفس عزت وی سازمان عدالت ت،یشخصی هایژگیو مجموع در و داردی داریمعن و میمستق اثر نفس عزت وی شغلی خشنود

ی تیشخصی  ژگیوی دارا معلمان چه هر شودیم مالحظه بیترت نیا به.  اندبودهی شغلی خشنود راتییتغ 213/0 نییتب به

 خواهد شیافزا زین آنها نفس عزت و داشت خواهندی شتریبی شغلی خشنود ،یسازمان عدالتۀ واسط به باشند،یی باالی شناسفهیوظ

 . افتی

 منابع 

 یشغل اقیاشت با کار – خانواده و خانواده -کار تعارض رابطه(. 4730) عبدالزهرا ،ینعام و عبدالکاظم ،یسین ال؛یسه ،یاتیرحیپ 
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  ،27ۀ شمار هفتم، سال ،یشناسروان در نوی هاافتهی  ماهشهر، دری میپتروش شرکت کی کارکنان در شغل در ماندن لیم و      

 .35 -441: صص     

 یصنعت دانشگاه انیدانشجو نفس عزت وی خودکارآمدی باورها با روان سالمتۀ رابطی بررس(. 4784) سوسن صراف، 

 ی .مرکز تهران واحدی اسالم آزاد دانشگاه ارشد،ی کارشناسۀ نام انیپا ف،یشر        

 ی  شغل تیرضا بای اجتماع تیحما وی تیشخصی هایژگیو نیبۀ رابط(. 4734ی )کبر کل،یه و فرح ،ینادر ن؛یپرو ،یعسگر

 .  22-71: صص ،1ۀ شمار فرهنگ، و زن اهواز، زن معلمان     

  سالمت بای سازمان تعهد وی تیشخصی هایژگیوۀ رابط(. 4734ی )مهد پور، طالب و فاطمه ان،یمرعش حسن؛ محمد ،یفردوس 

 .  437 -488: صص ،45ۀ شمار ،یورزش تیریمد مطالعات خوزستان، وانانج و ورزش کلۀ ادار کارکنان دری سازمان       

 ۀ مجل ،یآموزش رانیمدی شغل تیرضا با مازلوی ازهاین مراتب سلسله نیتأمۀ رابطی بررس(. 4785) حسن محمد ،یمحمد رزایم 

 .25-74: صص ،47ۀ شمار رفتار، دانشور      

  کارکنان دری شغلی خشنود بای سازمان عدالت چندگانه و ساده روابطی ررسب(. 4787) نیحس کن، شکر و عبدالزهرا ،ینعام 

 .53-30: صص ،2 و 4ۀ شمار ،7ۀ دور اهواز، چمران دیشه دانشگاهی شناسروان وی تیترب علومۀ مجل ،یصنعت شرکت کی   
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