
 

 

از  یتبا در نظر گرفتن رضا یو شادکام یکار یزندگ یفیترابطه ک یبررس

 شهرستان آزادشهر  یمتوسطه  یراندب یزندگ

 1394-1393 یلیدر سال تحص
 2مجد یکاظم یهسم، 1مجد یزهرا کاظم

 چکیده 
با در  یکاری و شادکام یزندگ یفیتک یرابطه یبررس یقتحق ینهدف از انجام ا     

سال  آزادشهر درمتوسطه شهرستان  یراندب یاز زندگ یترضا یاسنظر گرفتن مق

 یراندب یهو جامعه آماری، کل یمایشیپ یق،بود. روش تحق 50-50 یلیتحص

بود.  نفر 108 دادبه تع 1050-50 یلیشهرستان آزادشهر در سال تحص هاییرستاندب

 یوهبه ش هانمونهو  یدنفر برآورد گرد 132فرمول کوکران  بر اساسحجم نمونه 

 یفیتپرسشنامه ک هادادهساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری  یتصادف یریگنمونه

و پرسشنامه  Diener یاز زندگ یترضا یپرسشنامهدالتون  ،  یکار یزندگ

آلفای کرونباخ به  یقاز طر هاآن پایاییکه    Lyubomirsky (SHS)یشادکام

از  هاداده وتحلیلیهتجز منظوربه. یدگرد یینتع 52/3و   515/3،  3151  یبترت

استفاده  یفیتوص و آمار tآزمون  یرسون،پ یهمبستگ یبآماری همچون ضر یهاروش

از سطح  یکم یاز زندگ یتو رضا یکار یزندگ یفیتک یزاننشان داد که م یج. نتاشد

 ین. همچنباشدیماز سطح متوسط  یشترب یکم یشادکام یزانکمتر و م توسطم

 یو شادکام یکار یزندگ یفیتبا ک یتو جنس ی، سابقه کار مشخص شد که سن

 یتو جنسبا سن  یمعنادار یرابطه یاز زندگ یترضا یندارد .ول یمعنادار یرابطه

نشان  دارییمعنرابطه  یکار یزندگ یفیتک یزانبا م یالتتحص یندارد. همچن

 یهمبستگ یو شادکام یکار یزندگ یفیتک ینمشخص شد که ب ینداد.عالوه بر ا

از  یتبا رضا یو شادکام یاز زندگ یتبا رضا یکار یزندگ یفیتک ینب یوجود ندارد ول

و  یکار یزندگ یفیتک یزانم یعنی. وجود دارد یمثبت و معنادار یهمبستگ یزندگ

 بگذارد. یرتأث یاز زندگ یترضا یزانم یرو تواندیم یشادکام

 .ی، سابقه کاریت، جنسیران، دبیاز زندگ یت، رضای، شادکامیکار یزندگ یفیتک کلید واژگان:

  

                                                      
 ن ایرانگرگان گلستا ینیامام خم یاندانشگاه فرهنگ یتیعلوم ترب یکارشناس یدانشجو 1 
 csomaieh@yahoo.com ،یرانتهران ا یبهشت یدشه یارشد دانشگاه علوم پزشک کارشناسی 2 
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  مقدمه
و ابداعات  شودیماداره  هاانسان ییلهوسبه هاسازماناست.  هاسازمان یای، دنامروز یایدن

 یمنبع بدرا  ینترباارزش هاانسان ین. بنابراسازدیمرا موفق و معروف  هاسازمان هاآنو ابتکارات 

خود توجه  نیانسا یرویبه ن یدبا وپرورشآموزش ازجمله یهر سازمان روینازا. هستند هاسازمان

 .کند یفراوان

است کده   یمسئله جهان یککار و  یتوجه به ابعاد انسان دهندهنشان  یکار یزندگ یفیتک

به نقل از  1587)هانساکر ،  .را به خود جلب نموده است یروزافزونتوجه  یالدیم 1563از دهه 

 ییلهوسد بده اسدت کده    ینددی فرا یبه معن یکار یزندگ یفیتک (1051ر، رنجب یزادهناظم  و عل

کارشان  یطخاص و بر مح طوربهکه بر شغلشان  هاییگیرییمتصمسازمان در  یاعضا یهمهآن

آندان از کدار    یمشدارکت و خشدنود   یجهدرنتو  یابندیمدخالت  ینوعبه گذاردیماثر  یطورکلبه

 یدانگر نما یکدار  یزنددگ  یفیدت ک درواقدع .  یابدیماز کار کاهش  یو استرس ناش شودیم یشترب

، یددتاسددت کدده بددر اسدداس آن احسدداس مالک  یریتمددد ییوهشدد یددا   یسددازمانفرهنددگ ینددوع

 یدل از قب یجی( و مجموعده نتدا  1080دوالن و شولر، کرده ) نفسعزتو  یت، مسئولیخودگردان

بدا   ی، روابدط انسدان   یشدغل  یت، امن یشناختروانرشد، مسائل  یهافرصت،  یشغل یتمندیرضا

؛ 1050حددواد  دارد. )کمددال زاده و همکددارانش ،  نبددود یینپددا یددزانکارکنددان و م -کارفرمددا

بداال بدردن مقدام و منزلدت و فدراهم       یدق سازمان از طر ییو کارا یو اثر بخش (1551، یکهاولو

 (   1080، . )مصدق راد یابدیم یشافراد افزا ینمودن امکان ترق

از  یاری(. و بسد  2330، یراسدت )مدونت   یشناسد رواندر مطالعدات   یدد جد یاحوزه، شادی

و  یانافدراد دارندد )اسدتاد    یآن در زنددگ  یلدر فهم و تسده  یسع ،یشناسروان ازجمله هارشته

و کمدک   یو حس همکار بینندیم ترامن یرا مکان یا(. افراد اگر شاد باشند ، دن1053همکاران، 

  یعداطف  یتعهدد سدازمان   یکنندده بدرا   بیندی یشپد  یو عامل یابدیم یشفزاا هاآنگران در یبه د

نشدان   یشداد  ی ینده درزممحققان  یها یافته (2311،  یلد؛ ف1556)کوهن و هربرت ،.باشدیم

کده اسدئوالد و همکدارانش     طدور همدان ، بلکه  دهدیم یشرا افزا یوربهره یشاد تنهانه دهدیم

اسدت.   یشاد یشعامل افزا یوربهرهو  یوربهره یشعامل افزا یشاد کنندیم یانب یز( ن2335)

 یدن کمتدر داشدتن. ا   یو احساس منف یباال از زندگ یت، رضا یاداحساسات مثبت ز یعنیشادی؛ 

 (.    2339و همکاران،   یبومیرسکی)ل باشندیم یستیدر بهز یسه عامل، عوامل مهم

از  یت، رضدا ی( عالوه بر شادکام2331 ،یونبرو ه ین، به نقل از الگل1550س )آنا یدهعق به

و  یتیکدده در مقابددل نارضددا رودیمددبشددمار  یو مهددم زندددگ یرگددذارتأثاز اهددداف  یددزن  یزندددگ

دو هددف   یدن ( و اگدر ا 2313هون ،  ینهستند )و یو از عناصر رفاه ذهن یگردقرار م یناخرسند
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سدترس فدرد نباشدد    در د یدا نشدود   ینتدأم فرد  یدر زندگ یخوببه( یاز زندگ یترضا و ی)شاد

 مواجه سازد.  یروان یا یزشیبا مانع انگ یففرد را در انجام وظا تواندیم

 ی،زندگ یت. مراد از ر ضااست یاز زندگ یترضا یزانم یبهداشت روان یهاشاخصاز  یکی

 یدا ( و 2313، یو هاموا کو یپ) یشخو یشخص یارهایمع بر اساس، خود یفرد از زندگ یابیارز

 یعلمد  هدای یشدرفت پ رغدم بده (. 2312و همکدارانش،   ین)اوبدر  است. شدهادراو یتهمان رضا

مواجده   یعی، اتفاقدات و وقدا  هدا یدت موقعخود با  یدر زندگ هاانسانهنوز  ،مختلف یها ینهدرزم

را دچدار   یو شدادکام  یاز زنددگ  یترضا ید،ام یژهوبهانسان   یسالمت روان تواندیمکه  شوندیم

 (.1050 ی،و گلزار زادهجمال) اختالل گرداند

در سالمت روان  ینقش مهم یاز زندگ یتو رضا ی، شاد یکار یزندگ یفیتک کهییازآنجا

و  یسدرزندگ ،  یدزش ، انگ یسدتی ، بهز یوربهدره  ی،و همکدار  یدت دارند و سبب ارتقاء حدس امن 

،  یپدذیر یتمسدئول  ی،شدغل  یت، رضدا  ی، توانمندد  یی، رشد و شدکوفا  ی، رشد اقتصاد یابیکام

؛ اسدئوالد  1050،  یو گلزار زادهجمال؛ 1052)محمد زاده و همکارانش ،  شودیممشارکت و ... 

مدارس  یشترب یاثربخشسبب  ین(. همچن1050؛ کمال زاده و همکارانش ،2335و همکارانش ،

که با داندش آمدوزان    دهدیمامکان را  ینبه معلمان ا یاز زندگ یتو رضا یکه شاد یراز شودیم

منتقل کنند و از  آموزانبه دانش  ترراحتباشند و دانش خود را  شتهدا ترییمانهصم ییرابطه ا

کده   شودیم یستهامر باعث پرورش افراد متفکر و شا ینکنند و ا یریجلوگ یوبمع یکلس یجادا

 یلمان الزم و ضدرور موارد در مع ینوجود ا یندارد. بنابرا یکل جامعه را در پ یتموفق درنهایت

 یاز زنددگ  یتو رضا ی، شادیکار یزندگ یفیتکه ک یروزافزون یت. لذا با توجه به اهم باشدیم

پدژوهش   یدن و جامعده دارد هددف مدا از ا    وپرورشآموزشسازمان  یشرفتمعلمان در ارتقاء و پ

 یاز زنددگ  یترضا یاسبا در نظر گرفتن مق یعموم یو شاد یکار یزندگ یفیترابطه ک یبررس

،  یکدار  یزنددگ  یفیدت سدطح ک  یقطر ین. تا از ااست آزادشهرشهرستان  یرستاندر معلمان دب

 یدین را تع یرمتغسه  ینا ینمعلمان را اندازه گرفته و ارتباط ب یعموم یو شاد یاز زندگ یترضا

 وپدرورش آمدوزش سدازمان   یدت و موفق یاهداف زندگ ینترمهماز  یکینسبت به  یمتا بتوان یمکن

جهت بهبود عملکرد کاری و باال بدردن   مناسبی یکارهاراه. تا بتوان یمکن یجادا یشتریب یآگاه

 ارائه داد. وپرورشآموزشکارکنان سازمان  ییو کارا هایتوانمند

 پژوهش عبارت است از : ینا یهاسؤال شدهگفتهتوجه به موارد  با

شهرسدتان   یرسدتان دب یراندب یاز زندگ یتو رضا یعموم ی، شاد یکار یزندگ یفیت(ک1

 ؟ باشدیم یآزادشهر در چه سطح
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 یتو رضا یعموم ی، شاد یکار یزندگ یفیتک یرمتغو سه  یتجنس یانم یارابطه(چه 2

 وجود دارد ؟ یاز زندگ

و  یعمدوم  یشداد  ی،کار یزندگ یفیتک یرمتغبا سه  یکار یسابقه یانم یارابطه( چه 0

 وجود دارد ؟ یاز زندگ یترضا

از  یتو رضدا  یعمدوم  یشداد  ی،کار یزندگ یفیتک یرمتغسن با سه  یانم یارابطه(چه 0

 وجود دارد ؟ یزندگ

و  یعمدوم  یشاد ی،کار یزندگ یفیتک یرمتغو سه  یالتتحص یزانم یانم یارابطه(چه 9

 وجود دارد ؟ یاز زندگ یترضا

 وجود دارد؟ یعموم یو شاد یکار یزندگ یفیتک یانم یارابطه( چه 6

 وجود دارد؟ یاز زندگ یتو رضا یکار یزندگ یفیتک یانم یارابطه( چه 7

  وجود دارد؟ یاز زندگ یتو رضا یعموم یشاد یانم یارابطه( چه 8

 پیشینه

که سدطح شدادی هدر     یدرس یجهنت ینبه ا یو شادکام یترابطه شخص یدر بررس خان زاد

و  یهرچده انسدان از زنددگ    یعندی  کندد یم یینتع یزندگ یکل یاناو از جر یترضا یزانرا مفرد 

رفدتن   ینگونداگون موجدب از بد    یهدا اتفداق باشد، شادتر خواهد بود و اگر  یآن راض یهااتفاق

،  خان زادشادی وی خواهد شد.) یرفتن سطح کل یینز موجب پاین قدرینهمفرد شود،  یترضا

1086  ) 

کده   یافتنددر یرانکار در ا یروین یبر شاد درامد یرتأث یمحمد زاده و همکارانش در بررس

 آندان دارد  یرانکار در ا یروین یشاد یبر رو یمثبت و معنادار یرتأثسالمت و درامد  ییرهایتغ

و  یاز زنددگ  یتمندیبر سطح رضا یزیناچ یرتأث2333در سال  یالتکه تحص یافتنددر ینهمچن

نشدان داد   آنانطالعات م ینمعنادار نداشته است. عالوه بر ا یرتأث 2339داشته و در سال  دیشا

سدن ،   یشبدا افدزا   یعندی وجود دارد  یو معنادار یمنف یرابطه یاز زندگ یتسن با رضا ینکه ب

 ( 1052. ) محمد زاده و همکاران ،یابدیمکاهش  یاز زندگ یترضا

از  یترضدا  یدزان با م یدرآمد فعل یزانو م یکه برخورداری مال یافتندجانسون  و کروگر در

-653، ص ص.  2336دارد )جانسدون و کروگدر،   دارییمعند رابطه مثبت و  یو شادکام یزندگ

681) 
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بودن، سالمت شدناخت   یکارآمدی و اجتماع ی،از زندگ یترضا یهامؤلفه(  2331)یلارگا

،ص 2331، یل.)ارگااندد دانسدته  یرا از عوامل مهدم شدادکام   نفسعزتو  یمثبت، احساس خوش

 (09-99ص. 

 یهدا نگدرش ارتباط سداده و چندگانده    یموردبررسود که در خ یقاتدر تحق یبرنا و سوار

 یاندانشدجو  یندر بد  یشدادکام  بااحسداس  نفسعزتو  یاز زندگ یترضا ی،روان ی،سالمتمذهب

 ینصدورت گرفدت بدود نشدان دادندد کده بد       1087واحدد اهدواز در سدال     یدانشگاه آزاد اسالم

در  یشدادکام  بااحسداس  یاز زنددگ  یتو رضدا  نفدس عدزت ،  انی، سالمت رو یمذهب یهانگرش

 وجود دارد.  دارییمعنمثبت  یهمبستگ یاندانشجو

کده   یدرسد  یجهنت ینشاد به ا یزندگ کنندهیینتععوامل  ی( در بررس 2332) یاینوالموجو

شداد و تعدداد فرزنددان     یمثبدت بدا زنددگ    طوربهدرآمد  یزانو م یالتسن، اشتغال، سطح تحص

 است. شاد در ارتباط یبا زندگ یمنف طوربه

 یدزد دانشدگاه   یاندانشجو یو شادکام یسالمت عموم یتوضع ی( در بررس1088)یدیانام

 یبهداشدت رواند   یمثبدت و منفد   یهدا شداخص  ازنظدر دختر و پسر  یاندانشجو ینکه ب یافتدر

کده   یشداخص مثبدت و سدالمت عمدوم     یک عنوانبه ی، در شادکام یعنیوجود ندارد ؛  یتفاوت

از بهداشدت   یشداخص منفد   عندوان بده اسدت و   یمشکالت روان یدهندهنشانباال در آن  ینمره

 وجود ندارد. یتفاوت پسدختر و  یاندانشجو یناست ، ب شدهگرفتهدر نظر  یروان

 یزمدان  یهاافقو  ی، سالمت عموم یارتباط شاد ی(در بررس1052و همکارانش ) یفرهاد

لرسدتان   یدانشدگاه علدوم پزشدک    ورودیددال جد یاندانشدجو  یلی( با عملکرد تحصد یی)انتظار گرا

عملکدرد   بیندی یشپد در  ی، سهم معنادار یو سالمت عموم یزمان یهاافق،  یکه شاد یافتنددر

 نشد. یافت یدر دو جنس ، تفاوت معنادار یشاد یزانم ینو ب اشتندد یاندانشجو یلیتحص

حمایدت اجتمداعی و    ییسده مقا ی ینده درزم(1053و همکدارانش )  ینیحسد  هاییبررس

حمایت  مؤلفهرضایت از زندگی و افسردگی و شادکامی در سالمندان زن و مرد نشان داد که در 

دیگران و افسردگی میانگین زنان سالمند و در شادکامی و رضدایت از زنددگی میدانگین مدردان     

 ود.پژوهش ب ییرهایتغ یهمهبین  یمعنادار یرابطه ینسالمند بیشتر است . عالوه بر ا

 ینکده در بد   ینشاط اجتماع یزانبر م یاز زندگ یتنقش رضا یدر بررس یانو خادم یفرج

 یجده نت یدن انجدام داده بودندد بده ا    1052واحد شرق تهدران در سدال    آزاددانشگاه  یاندانشجو

 یردارد و با متغ یمثبت و معنادار یرابطهو درامد  ی، شاد بانشاط یاز زندگ یتکه رضا یدندرس

 یدزان م یانپاسدخگو  یندر بد  یدت احساس محروم یشبا افزا یعنیدارد  یمنف یرابطه یتمحروم

 . یابدیمکاهش  هاآن یاز زندگ یترضا
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 یاندانشدجو  یدان و سدنجش آن در م  یاز زندگ یتمفهوم رضا ی( در بررس1085قهرمان )

 یهدا دانشدکده در  یاندانشدجو  یاز زنددگ  یترضدا  یدزان کده م  یدرس یجهنت یندختر و پسر به ا

از  یشترب یاز زندگ یترضا یزانم هادانشکدهتفاوت معناداری ندارد و در تمام  یکدیگرمختلف با 

را  یهمبسدتگ  یشدترین ب« از خود یترضا» یمؤلفهکه  یافتنددر ینبر ا الوهحد متوسط است.ع

دختر و پسر تفداوت معنداداری    یاندانشجو یاز زندگ یترضا یندارد و ب«  یاز زندگ یترضا»با 

 ندارد. وجود

کده   یافتدردانش آموزان  یاز زندگ یترضا یچندبعد یاسمق یابیاعتبار (در 1086) یزک

از  یتاز دوسدتان ، رضدا   یتاز خدانواده، رضدا   یترضا هاییاسمقپاره  ینهدرزم یتفاوت معنادار

 ینده درزمنشدد ، امدا    یدهد آموزدانشدختر و پسر  یهاآزمون یانم یاسکل مق ینخود و همچن

دختدران و   یدان م یتفاوت معندادار  یاز محل زندگ یتاز مدرسه و رضا یترضا هاییاسمقپاره 

 شد. یافتپسران 

 یکدار  یزنددگ  یفیدت ک یگانده هشت یهامؤلفهاز  یکی یدرامد و پرداخت منصفانه و کاف

کارکندان امدورش و    یکدار  یزنددگ  یفیتک یینهزمو همکارانش  یتیعنا هاییبررس.  باشدیم

 یکدار  یزنددگ  یفیدت هفت بعدد ک  یانگینم ینب یتفاوت معنادار یانگرب 1085پرورش در سال 

، شرایط کاری امن و سالم ، فرصت بدرای امنیدت و رشدد مدداوم در      ه)دستمزد کافی و منصفان

،  یکدار و زنددگ   یکلد  یدر سدازمان ، فضدا   یدی گراقدانون ،  یانسان هاییتقابل یتوسعهآینده ، 

که هفدت بعدد مدذکور     یمعن ینهست ، به ا ینظر یانگین( با میکار یزندگ یاجتماع یوابستگ

تفداوت   یدر سدازمان دارا  یو انسدجام اجتمداع   یکپدارچگی حد متوسط هست و فقط بعدد   یرز

 هدا آن یقاتتحق یجنتا ین. همچنرار داشتنبود و در سطح متوسط ق ینظر یانگینبا م یمعنادار

،  بدرای امنیدت و رشدد مدداوم در آیندده     سه بعدد  فرصدت    ینب یوت معناداراز وجود تفا یحاک

 یهدا گدروه در  یکدار  یزنددگ  کیفیدت از  یوزندگکار  یکل یو فضا یانسان هاییتقابل یتوسعه

از وجدود تفداوت    یحداک  آندان  یقدات تحق یجسال بود. نتدا  03از  یشترسال ، کمتر و ب 03 یسن

سدال در ابعداد دسدتمزد کدافی و      13از  یشدتر سدال و ب  13سدابقه   یدار یهدا گروهمعنادار در 

 یاجتمداع  انسدجام و  یکپارچگیدر سازمان ، شرایط کاری امن و سالم و  ییگراقانونمنصفانه ، 

 در سازمان بودند.

کیفیدت زنددگی کداری و     یهدا مؤلفده رابطه بدین   یو همکارانش در بررس ینآوارس یملک

 -53راهنمایی شهرستان مشگین شدهر در سدال تحصدیلی     فرسودگی شغلی دبیران متوسطه و

کیفیت زندگی کاری در دو مؤلفه: کیفیت حقوق و مزایا،  یهامؤلفه ازنظرنشان دادند که 1085

مستمر در سطح متوسط به باال قرار دارندد؛ در مؤلفده    یهافرصتو  شپر ور هایینهزمکیفیت 
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پایین قرار دارند و در مؤلفه کیفیدت فضدای   در سازمان در سطح متوسط به  ییگراقانونکیفیت 

 کاری در سطح باالی کیفیت قرار دارند.

زن  یدران کداری دب  یزنددگ  یفیتک یبررس ی ینهدرزم یهاشم زاده و علم یقاتتحق یجنتا

در حدد   یدران کداری دب  یزنددگ  یفیدت نشان داد که ک 1088در سال  یزشهر تبر هاییرستاندب

 یکپارچگیو  یتفرصت رشد و خالق یا،در ابعاد پرداخت منصفانه حقوق و مزا یمتوسط بوده ،ول

نشان  یزن یدونفرآزمون  یجاز حد متوسط بوده است. نتا تریینپاسازمان  رد یو انسجام اجتماع

در بعدد   ینتفداوت وجدود دارد و کمتدر    یدران دب یکدار  یزنددگ  یفیدت ک یهامؤلفه ینداد که ب

 بوده است. یاجتماع یدر وابستگ یفیتک یشترینپرداخت منصفانه و ب

 روش تحقیق

 ازلحداظ  و ،مطالعه مقطعدی  زمان ازنظر و کاربردی مطالعه یک هدف ازنظر حاضر تحقیق

 است. پیمایشی بررسی یک ،هاداده گردآوری

 :یریگنمونه یوهجامعه آماری، حجم نمونه و شمعیارها 

که تعداد آنان  بودند شهرستان آزادشهر متوسطه هاییرستاندب دبیران کلیه آماری جامعه

نمونه کوکران استفاده  حجم تعیین فرمول از نمونه حجم برآورد منظوربهنفر بود .  108با  برابر

 یدری گنمونده شدیوه   بده  هدا نمونده  و .آمد دست به نفر 102 برابر نمونه حجم درنهایتشد ، که 

   . اندشدهانتخابتصادفی ساده 

n =
 Nt2pq

  Nd2  + t2pq
= 102 

 

 اطالعات یگردآورابزار 

متندوعی از   یهامدلبا توجه به افزایش توجه به موضوع کیفیت زندگی در محیط کاری ، 

توسط والتون از همه کاربرد بیشتری دارد ) تیموسدی و   شدهارائهاست . اما مدل  شدهمطرح آن

پرسشدنامه کیفیدت زنددگی     از زنددگی  کیفیت سنجش برای مقاله این در.(  2338همکاران ، 

 آلفدای  بدا  آن پایدایی  و  هسدت  سدؤال تدا   02شد که داری  استفاده Richard Waltonکاری 

آمد. برای سنجش رضایت از زنددگی   به دست 51/3برابر آن مقدار که شد، یریگاندازهکرونباخ 
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ایی ان و پاید  باشدد یم سؤال 9استفاده شد که دارای Diener رضایت از زندگی  یپرسشنامهاز 

شدد. همچندین بدرای سدنجش شدادی عمدومی از        یدری گاندازه 515/3با الفای کرونباخ مقدار 

و بدرای   باشدد یمد آیتم  0استفاده شد که دارای  Lyubomirsky( SHS)پرسشنامه شادکامی 

. و روایی اما به دست 52/3تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده کردیم که مقدار آن برابر 

 است. ییدشدهتأتوسط اساتید و متخصصان  هاپرسشنامهاین 

 اطالعات وتحلیلیهتجزروش 

 spssآمداری   افدزار نرمپرسشنامه از   یقاز طر شدهیآورجمعاطالعات  وتحلیلیهتجزبرای 

انحراف  یانگین،)میفیتوص یهاآمارهاز  یق. برای پاسخ به سؤال تحقیداستفاده گرد 23 ینسخه

و  یهمبسدتگ  یبو ضدر  Tیهدا آزموناز  هایهفرض آزمون برای و( …و  یچولگ یباستاندارد، ضر

اسدتفاده   یددمن از آزمدون فر  یدران دب یندر بد  یکدار  یزنددگ  یفیتک یهامؤلفه یبندرتبهبرای 

 یب، ضدر  هدا آن ینبد  یهمبسدتگ  یبررسد  ی، برا یرهامتغ یریگاندازه یاس.با توجه به مقیدگرد

پدژوهش الزم بودآزمدون    سدؤاالت  یاز بررسد قرار گرفت . قبل  مورداستفاده یرسونپ یهمبستگ

از  یکددی ینددهزم یددنانتخدداب شددود در ا هدداداده وتحلیددلیددهتجزمناسددب جهددت  یآمددار یهددا

بدر   هدا داده یع،نرمال بودن توز یکپارامتر یآمار یهاآزمونانتخاب  یبرا یاساس هایشرطیشپ

از  هدا دادهنرمدال بدودن    یدا جهدت بررسد  ابتد  یکردرو ینبود. با ا یتحت بررس یرهایمتغاساس 

نرمال بدودن   یانگرفرض صفر ب موگروفکل در آزموناستفاده شد.  یرنوفاسم-کلموگروف آزمون

سدطح   یرمقاد یجنتا بر اساسنرمال بودن آن است.  یرغ دهندهنشانو فرض خالف  هاداده یعتوز

 یفیدت ک یهدا داده یدع بود لذا فرض نرمدال بدودن توز   319پژوهش باالتر از  یرهایمتغ یمعنادار

 بود. اربرقر یاز زندگ یتو رضا یآن ، شادکام یهامؤلفهو  یکار یزندگ

 یفیتوص هاییافته

و حداکثر  20سال با حداقل  30/01±52/9حاضرمیانگین سنی دبیران برابر  یمطالعهدر 

درصدد   7/60درصدد دبیدران مدرد و     0/09بدود.   62/15± 7تددریس برابدر    یسابقهسال و  92

درصد آنان دارای  6/23درصد دبیران دارای مدرو تحصیلی لیسانس و  0/75دبیران زن بودند. 

 بودند یسانسلفوقمدرو تحصیلی 
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کهاری ، شهادی عمهومی و رضهایت از      زندگی کیفیت  میزان پراکندگی توزیع

 موردمطالعهبین دبیران متوسطه  در زندگی

( مربوط به توزیدع پراکنددگی میدزان کیفیدت زنددگی کداری، شدادی        1جدول شماره )   

که  شودیمکه مالحظه  طورهمان. باشدیمعمومی و رضایت از زندگی در بین دبیران متوسطه 

و  1/16 ± 87/0، شدادی عمدومی برابدر    22/50 ±80/18میانگین کیفیت زندگی کداری برابدر   

در  یبداً تقردر  مؤلفده است . با توجه بده جددول هدر سده       17/22 ±53/6رضایت از زندگی برابر

 .سطح متوسط قرار دارند

 

کاری، شادکامی و رضایت از  زندگی میزان کیفیت پراکندگی ( توزیع1جدول شماره)

 موردمطالعه دبیران بین در زندگی

 
 

، شدادی عمدومی و رضدایت از زنددگی دبیدران دبیرسدتان       کیفیت زندگی کداری  (1سؤال

 ؟ باشدیمشهرستان آزادشهر در چه سطحی 

و  22/50دبیدران برابدر   بین در کاری زندگی کیفیت متوسط (2) جدول اطالعات بر اساس

ان زن برابدر  و دبیدر  08/50جدول  متوسط کیفیت زندگی کداری دبیدران مدرد برابدر      بر اساس

 کمی کمتر است.  باشدیم 93/59. که از میزان سطح متوسط که است آمدهدستبه 68/50

 بدین یندراکه  1/16اطالعات جدول متوسط شادی عمومی در بین دبیران برابر  بر اساس

اسدت کده از سدطح     16/16و دبیدران زن برابدر   57/19متوسط شادی عمومی دبیران مرد برابدر 

 کمی بیشتر است. باشدیم 16متوسط که 
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 بینیندراکه  16/22رضایت از زندگی در بین دبیران برابر آمدهدستبهطالعات ا بر اساس

اسدت کده از سدطح     96/20و دبیدران زن برابدر   61/15متوسط شادی عمومی دبیران مرد برابدر 

 .کمی کمتراست باشدیم 93/20متوسط که 

 

 کاری، شادکامی و رضایت از زندگی زندگی کیفیت میزان پراکندگی ( توزیع2جدول)

 موردمطالعه دبیران

فه
مؤل

ت 
سی
جن

 

داد
تع

ن 
گی
یان
م

 

 

رد
دا
تان
اس
ف 
حرا
ان

 

ب
ری
ض

 
ی
کج

 

ل
داق
ح

ثر 
داک
ح

 
 

 هاچاروانحراف 

چارو 

 اول

چارو 

 دوم

چارو 

 سوم

کیفیت 

زندگی 

 کاری

 93/136 93/50 29/76 109 95 16/3 95/15 08/50 06 مرد

 29/135 93/50 81 100 97 31/3 96/18 68/50 66 زن

 138 93/59 93/83 100 97 36/3 89/18 22/50 132 کل

شادی 

 عمومی

 23 16 10 20 0 -91/3 61/0 57/19 06 مرد

 15 16 10 20 13 355/3 00/0 16/16 66 زن

 15 16 10 20 0 -266/3 87/0 1/16 132 کل

رضایت 

از 

 زندگی

 29 22 79/12 02 9 -92/3 83/7 61/15 06 مرد

 29/28 29 79/15 02 9 -80/3 58/9 96/20 66 زن

 27 93/20 79/17 02 9 -81/3 5/6 16/22 132 کل

 

کیفیت زندگی کاری ، شادکامی و رضایت از  یرمتغمیان جنسیت و سه  یارابطه( چه 2 سؤال

 زندگی وجود دارد ؟

بین کیفیت زندگی کاری ، شادکامی و رضایت از زندگی با جنسیت از  یرابطهبرای بررسی 

زندگی کاری  کیفیت میزان (0جدول ) اطالعات بر اساسمستقل استفاده شد .  –آزمون تی 

 سطح با t=3/ 003.و مقدار آزمون باشدیم ±18196و دبیران زن  50108±15195مرد  دبیران

 با میزان کیفیت یمعنادارآمد. که نشان داد جنسیت رابطه  به دست P=0/742 معناداری

 ندارد.  دبیران کاری زندگی

مرد  شادی عمومی دبیران که میزان شودیممالحظه  آمدهدستبهاطالعات  بر اساس

 سطح با t=-201/3. و مقدار آمار آزمون باشدیم16/16 ±00/0و دبیران زن   61/0±57/19
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 دبیران با شادکامی یمعنادارمد. که نشان داد جنسیت رابطه آ به دست=P 81/3 معناداری

 ندارد.

مدرد   شدادی عمدومی دبیدران    کده میدزان   شدود یمد اطالعات مالحظه  بر اساسهمچنین 

 سدطح  بدا  t=-89/2. مقددار آمدار آزمدون    باشدد یمد 96/20±58/9و دبیران زن  83/7±61/15

 زنددگی  با رضایت از یمعنادارآمد. که نشان داد جنسیت رابطه  به دست=P 339/3 معناداری

 دبیران دارد.و دبیران زن شادی عمومی بیشتری نسبت به دبیران مرد دارند.

 

بر  کاری، شادکامی و رضایت از زندگی دبیران زندگی کیفیت بررسی میزان (0)جدول

 جنسیت اساس

 میانگین تعداد مدرو هامؤلفه
انحراف 

 استاندارد
 داقلح

حداک

 ثر
 tمقدار 

سطح 

 معناداری

کیفیت 

زندگی 

 کاری

 109 95 95/15 08/50 06 مرد
003/3 702/3 

 100 97 96/18 68/50 66 زن

 شادکامی
 20 0 61/0 57/19 06 مرد

201/3- 81/3 
 20 13 00/0 16/16 66 زن

رضایت 

 از زندگی

 02 9 83/7 61/15 06 مرد
89/2- 339/3 

 02 9 58/9 96/20 66 زن

 

کیفیت زندگی کداری، شدادکامی و    یرمتغکاری با سه  یسابقهمیان  یارابطه( چه 0سؤال

 رضایت از زندگی وجود دارد ؟

مستقل استفاده شد. که شرح آن در جدول  یهاگروه یآزمونتاز   سؤالبرای پاسخ به این 

سال بود متغیر  15است. با توجه به اینکه متوسط سابقه کاری دبیران نمونه  آمده( 0) یشماره

 شد وسال سابقه تبدیل  15از  یشترو بسال سابقه  15سابقه به یک متغیر دو وضعیتی کمتر از 

مستقل جهت بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری ، شادکامی و رضایت از  –سپس از آزمون تی 

و اده گردیدد.با توجده بده جددول زیدر بدین کیفیدت زنددگی کداری          زندگی با سابقه کاری استف

 معناداری یافت نشد. یرابطهی کاری  باسابقهو رضایت از زندگی  یشادکام
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بر  کاری، شادکامی و رضایت از زندگی دبیران زندگی کیفیت بررسی میزان (0جدول )

 سابقه کاری اساس

 میانگین تعداد سابقه هامؤلفه
انحراف 

 استاندارد
 t حداکثر حداقل

سطح 

 معناداری

کیفیت 

زندگی 

 کاری

سال و کمتر از 15

 سال15

 سال15بیشتر از 

05 

 

60 

06/59 

 

06/50 

38/15 

 

82/18 

60 

 

97 

109 

 

100 

92/3 

 

- 

63/3 

 

 شادکامی

سال و کمتر از 15

 سال15

 سال15بیشتر از 

05 

 

60 

77/16 

 

68/19 

92/0 

 

30/0 

8 

 

0 

20 

 

20 

08/1 

 

- 

17/3 

رضایت از 

 زندگی

سال و کمتر از 15

 سال15

 سال15بیشتر از 

05 

 

60 

67/20 

 

20/21 

35/6 

 

26/7 

8 

 

9 

02 

 

02 

70/1 

 

- 

38/3 

کیفیت زندگی کاری، شادی عمدومی   یرمتغمیان سن با سه  یارابطهچه  (0 سؤالبررسی 

 و رضایت از زندگی وجود دارد ؟

است . شرح ان در  شدهاستفادهمستقل  یهاگروهتی  آزموناز  سؤالبرای پاسخ به این     

 یشدتر و بسال 03متغیر سن به یک متغیر دو وضعیتی کمتر از  مده است.آ (9) یشمارهجدول 

 یهدا مؤلفهمستقل جهت بررسی رابطه هر یک از  –سال تبدیل شد و سپس از آزمون تی 03از 

کده بدین رضدایت از     دهدیمنشان  (9کیفیت زندگی کاری و سن استفاده گردید.نتایج جدول )

معناداری وجود دارد اما بین کیفیت زنددگی کداری و شدادکامی بدا سدن       یرابطهزندگی و سن 

 ارتباط معناداری یافت نشد.

بر  کاری، شادکامی و رضایت از زندگی دبیران زندگی کیفیت بررسی میزان( 9جدول)

 سن اساس
سطح  t میانگین تعداد سن هامؤلفه

 معناداری

کیفیت زندگی 

 کاری

 سال03سال و کمتر از 03

 سال03بیشتر از 

07 

69 

39/52 

06/59 

88/3 080/3 

 سال03سال و کمتر از 03 شادکامی

 سال03بیشتر از 

07 

69 

73/16 

79/19 

15/1- 209/3 

 سال03سال و کمتر از 03 رضایت از زندگی

 سال03بیشتر از 

07 

69 

59/20 

19/21 

55/1- 305/3 
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کیفیدت زنددگی کداری،     یرمتغمیان میزان تحصیالت و سه  یارابطه( چه 9 سؤالبررسی 

 شادی عمومی و رضایت از زندگی وجود دارد ؟

برای بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری ، شادکامی و رضایت از زندگی بدا میدزان       

 شدود یم مالحظه (9جدول) اطالعات بر اساسمستقل استفاده شد . –تحصیالت از آزمون تی 

 18108دبیران بدا مددرو تحصدیلی لیسدانس بده مقددار       یندر بکه میزان کیفت زندگی کاری 

 سدطح  بدا t= 39/0. که مقددار  باشدیم 83108± 10123یسانسلفوقو در بین دبیران ±57181

بدر   دبیدران  کداری  زنددگی  محاسبه گردید، نتایج نشان داد  میزان کیفیدت  p= 33/3 معناداری

آنان تفاوت معناداری دارد و دبیران لیسانس از میدزان کیفیدت زنددگی     تحصیلی مدرو اساس

 کاری بیشتری برخوردار هستند.

که شادکامی در بین دبیران بدا   شودیممالحظه  آمدهدستبهاطالعات  بر اساسهمچنین 

 10/17±20/0 یسدانس لفوقو در بین دبیران  80/19±55/0مدرو تحصیلی لیسانس به مقدار 

t-03/1قدار که م باشدیم ، نتدایج نشدان داد   محاسدبه گردیدد   =17/3pبا سدطح معنداداری     =

 معناداری ندارد. یرابطهشادکامی با میزان تحصیالت 

که رضایت از زنددگی در بدین    شودیممالحظه  آمدهدستبهاطالعات  بر اساسهمچنین  

 یسدانس لفدوق و در بدین دبیدران    01/22±66/6دبیران با مدرو تحصیلی لیسدانس بده مقددار    

01/3tکه مقدار  باشدیم62/21 59/7± اسبه گردیدد ، نتدایج   مح =65/3pبا سطح معناداری   =

 معناداری ندارد. یرابطهنشان داد رضایت از زندگی با میزان تحصیالت 

 

بر  کاری، شادکامی و رضایت از زندگی دبیران زندگی کیفیت ( بررسی میزان6جدول)

 مدرو تحصیلی اساس
انحراف  میانگین تعداد مدرو هامؤلفه

 استاندارد

مقدار  حداکثر حداقل
t 

سطح 

 معناداری

کیفیت 

زندگی 

 کاری

 33/3 39/0 33/100 33/98 08/18 81/57 81 لیسانس

 33/132 33/97 23/10 08/83 21 سانسیلفوق

 17/3 -03/1 20 0 55/0 80/19 81 لیسانس شادکامی

 20 12 20/0 10/17 21 سانسیلفوق

رضایت از 

 زندگی

 65/3 01/3 02 9 66/6 01/22 81 لیسانس

 02 9 59/7 62/21 21 سانسیلفوق
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 میان کیفیت زندگی کاری و شادی عمومی وجود دارد؟ یارابطه( چه 6

 میان کیفیت زندگی کاری و رضایت از زندگی وجود دارد؟ یارابطه( چه 7

 میان شادی عمومی و رضایت از زندگی وجود دارد؟ یارابطه( چه 8

از زنددگی از مداتریس    یترضدا  یو شداد برای بررسی رابطه بدین کیفیدت زنددگی کداری     

کده مشداهده    طدور همدان همبستگی استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره یک آمده است 

عمدومی همبسدتگی معنداداری موجدود نیسدت .       یو شداد بین کیفیت زنددگی کداری    شودیم

 داریمعناز زندگی در این پژوهش همبستگی مثبت  یترضاهمچنین بین کیفیت زندگی کاری 

 یافت شد.   داریمعناز زندگی همبستگی مثبت  یتو رضایافت شد. ولی بین شادکامی 

ی با رضایت از زندگی مشخص شدد کده همبسدتگ    و سابقهدر بررسی همبستگی بین سن 

میدزان   و سدابقه با رضایت از زندگی موجود است .که بدا افدزایش سدن     و سابقهمنفی بین سن 

 است. یافتهکاهشرضایت از زندگی 
 

 میانگین 
انحراف 
 استاندارد

1 2 0 0 9 

=کیفیت 1

 زندگی کاری
  1 31388 21/3* 31398 31361- 

 -31106 -31392 **277/3 1    =شادکامی2

=رضایت از 0

 زندگی
    1 200/3-* 155/3-* 

 **856/3 1      =سن0

 1       =سابقه9

P< 39/3 *  ,   p< 31/3 ** 

 گیرییجهنتبحث و 

بدا در نظدر گدرفتن     یو شادکام یکار یزندگ یفیترابطه ک یپژوهش حاضر با هدف بررس

پدژوهش حاضدر    ییافتده  ین. اولد یدمتوسطه انجام گرد یراندب یندر ب یاز زندگ یترضا یاسمق

کمتدر از   یمتوسدطه کمد   یدران دب یاز زندگ یتو رضا یکار یزندگ یفیتک یزاننشان داد که م

 شدده حاصدل  یج.نتا باشدیماز سطح متوسط  یشترب یکم دکامیشا ی ینهدرزمسطح متوسط و 
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( و هاشددم زاده و 1085و همکددارانش ) یتیعنددا یجبددا نتددا یکددار یزندددگ یفیددتک یاز بررسدد

 .باشدیم( همسو 1088)یعلم

 یدی رابطده ا  یتبا جنسد  یو شادکام یکار یزندگ یفیتک ینحاضر نشان داد که ب یقتحق

وجدود داردکده بدا     یمثبت و معندادار  یرابطه یتبا جنس یاز زندگ یترضا ینوجود ندارد اما ب

 یشادکام یحاصل از بررس یج( مخالف بود . نتا1086) ی( و زک1085قهرمان ) یقتحق ییجهنت

( همسدو  1088) یددیان ( و ام1052و همکارانش ) یفرهاد یقج حاصل از تحقیبا نتا یتبا جنس

 بود.  

و  یزندگ یفیتو ک یکار یزندگ یفیتک ینکه ب آمد به دست یجهنت یناز پژوهش حاضر ا

 یقاز تحق آمده به دست یجوجود ندارد. برخالف نتا ییرابطه ا یکار یسابقه یزانبا م یشادکام

( در چهدار بعدد ارتبداط    1085و همکدارانش )  یتی، عندا یکدار  یزنددگ  یفیدت ک ی ینده درزمما 

 .یافتند یکار یسابقهو  یکار زندگی یفیتک ینب یمعنادار

 یو شدادکام  یکدار  یزندگ یفیتک یناز آن است که ب یپژوهش حاضر حاک یگرد ییافته

.  باشدد ینمد  جهتهم( 2332) یاینوالموجو یقتحق ییجهنترابطه وجود ندارد که با  یچبا سن ه

سدن   یشبدا افدزا   یعندی وجدود دارد.   یو معنادار یمنف یرابطهو سن  یاز زندگ یترضا یناما ب

همسدو   (1052و همکدارانش )  محمدد زاده  یقتحق ییجهنتکه با  شودیمکم  یاز زندگ یترضا

 .باشدیم

 یچه یالتتحص یزانبا م یاز زندگ یتو رضا یشادکام ینشد که ب مشخص یقتحق یندر ا

 باشدیم( همسو 1052محمد زاده و همکارانش ) یقتحق ییجهنتوجود ندارد که با  اییارابطه

 یزنددگ  یفیدت ک ینبد  ین.  همچنباشدینم جهتهم( 2332) یاینوالپژوهش موجو ییجهنتو با 

 انیدز م یالتتحصد  یدزان م یشدارد و با افزا یو معنادار یمنف یرابطه یالتتحص یزانبا م یکار

 .یابدیمکاهش   یکار یزندگ یفیتک

. وجدود نددارد   یهمبستگ یو شادکام یکار یزندگ یفیتک ینمشخص شد که ب ینهمچن

 یزنددگ  یفیدت ک یننددارد. امدا بد    یگدری بر د یریتأث یردو متغ یناز ا یکهر  یزانم ییرتغ یعنی

 یفیدت ک یشبدا افدزا   یعندی . شدد  یافدت  یمثبت و معنادار یهمبستگ یاز زندگ یتو رضا یکار

داد.  یشمثبدت گذاشدته و آن را افدزا    یرتدأث  یاز زنددگ  یترضدا  ویبدر ر  تدوان یم یکار یزندگ

وجود  یمثبت و معنادار یهمبستگ یاز زندگ یتو رضا یشادکام ینمشخص شد که ب ینهمچن

 یدان و خادم ی( و فرجد 1087) ی، برندا و سدوار  (1086) خدان زاد  یدق تحق ییجهنتدارد . که با 
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 یشاد و ارتقا عدوامل  هاییطمح یجادو ا ادیش یشبا افزا توانیم یعنی. باشدیم( همسو 1052)

بدا   تدوان یمد  ین. بنابرایمرا ارتقا ببخش یاز زندگ یترضا یزانم شودیم یشاد یشکه باعث افزا

 .یمبده یشرا افزا یاز زندگ یترضا یزانم یو شاد یکار یزندگ یفیتک یزانارتقا م

 یشنهادپ

 کنمیمآماری ما در این مقاله دبیران متوسطه هست به پژوهشگران پیشنهاد  یجامعه(1

 ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان مطالعه کنند. ییهپاسهکه در تحقیقات آتی ، روی هر 

و تعدداد فرزنددان هدم در     تأهدل وضعیت  یرتأث یندهآ یهاپژوهشدر  گرددیم(پیشنهاد 2

 نظر گرفته شود

طی بررسی مشخص شد که شادکامی با رضایت از زندگی رابطه دارد پدس   کهییازآنجا(0

 رای شادی و شاد زیستن ایجاد شود.ب هایییطمحکه تا جایی که امکان دارد  شودیمپیشنهاد 

پیشدنهاد   گدذارد یمد  یرتدأث کیفیت زندگی کداری روی رضدایت از زنددگی     کهییازآنجا(0

فیت کی یهامؤلفهکیفیت زندگی کاری کنند و  یمسئلهکه مسئولین توجه بیشتری به  شودیم

 زندگی کاری را ارتقا ببخشند.

 یدانرقد

استان گلستان انجدام گردیدده کده     یتو تربمجوز از پژوهشکده تعلیم  اخذاین پژوهش با 

دبیران شهرستان آزادشدهر کده    یهو کلنویسندگان مقاله از همکاری این پژوهشکده  وسیلهینبد

 .نمایندیمدر این پژوهش شرکت نمودند تشکر 

 

 :مآخذمنابع و 

و  یشادکام ۀرابط ی. بررس(1053. )، بهمن و کجباف نژاد، هادییقنوات یم،مر یان،استاد -

. فرهنگ در دانشگاه واحد بهبهان یدانشگاه آزاد اسالم یاندانشجو ینسالمت روان در ب

 02-2،07شماره ،یاسالم

 یاندر دانشجو یو شادکام یسالمت عموم یتوضع ی(. بررس1088) .ی، مرتضیدیانام -

  1شماره  ،، دوره دهمیدانشگاه فردوس یو روانشناس یتیمطالعات ترب ،یزددانشگاه 
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 یشماره. 2 یدوره. ینو در روانشناس هاییافته ییهنشر. (1087) .یم، کری، سواربرنا، رضا -

8  .86-76 

و  یشادکام یشدر افزا یدرمان یدام یاثربخش(. 1050) .، محمودی، گلزاریه، راضزادهجمال -

. فصلنامه ستان بروجندر زنان سالمند مستقر در مرکز سالمندان شهر یاز زندگ یترضا

 .08-01، ، شماره دومزن و جامعه

 ،یتاصالح و ترب یه. نشریو شادکام یتشخص ینرابطه ب ی(. بررس1086) .یلی، لزادهخان  -

 .101شماره

 .ریت امور کارکنان و منابع انسانى(. مدی1080)  .شولر، رندال اس ،دوالن، شیمون ال -

. یطوسى و محمد صائبى. چاپ هفتم. تهران:مرکز آموزش مدیریت دولت یمحمدعلترجمه 

062-051. 

موزان. دانش آ یاز زندگ یترضا یچندبعد یاسمق یابیاعتبار (. 1086) .یمحمدعل، یزک -

 .1، شماره یزدهم، سال سیرانا ینیبال یو روانشناس یپزشکروانمجله 

 یزندگ یفیتک ی(. بررس1085) .یمه، رحیرستم باورخوش، ، محمدی، صالح، ترانهیتیعنا -

 . 0، شمارهیآموزش یریتمد یقاتتحق یفصلنامه. کارکنان امورش و پرورش یکار

نشاط  یزانمبر  یاز زندگ یتنقش رضا یبررس(. 1052. )یعه، طلیان، خادمی، طوبیفرج -

 .87-132، جوانان، سال چهارم، شماره دهم یشناختجامعه. فصلنامه مطالعات یاجتماع

ارتباط شادی، سالمت  ی(. بررس1052، معصومه. )ی، موحدیزدان، ی، موحدی، علیفرهاد -

 یدالورودجد یاندانشجو یلی( با عملکرد تحصییانتظار گرا) یزمان یهاافقو  یعموم

 .، شماره دومسال سوم ،7 ی، فرهنگ در دانشگاه اسالم(  دانشگاه علوم53)ورودی 

چاپ دوم.  و همکاران. یفیپاشا شر. ترجمه حسن مثبت یشناسروان(. 1087) کار، آالن. -

 .تهران: سخن

رابطه تعهد  ی(. بررس1050) .یروس، سسرو قد، ، صدر اهللی، خسرویده، حمکمال زاده -

 ،یمانس یفناور یتخصص ی.ماهنامه علم یو شادکام یکار یزندگ یفیتباک یسازمان

 .69شماره 

اقتصاد.  یقاتتحق یمجله. ( 1052. )ید، امیعی، منین، اصغر پور، حسیز، پرومحمد زاده -

 105-198 .1 یشماره. 08دوره 
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