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ساده و چندگانه کیفیت زندگی کاري و سالمت روان دبیران تربیت بدنی و سایر این تحقیق، بررسی رابطه از انجام هدف  

  .بود 1388-89دبیران مقطع متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی

از پرسشنامه کیفیت زندگی . نفر تشکیل دادند 240حجم نمونه را . می باشداز نوع همبستگی  توصیفی و تحقیقاین       

براي تجزیه و . استفاده گردید تحقیق به عنوان ابزار) GHQ-28(سالمت روان پرسشنامه  و کاري بر اساس الگوي والتون 

نرم افزار با  )مانوا(چند متغیري تحلیل واریانس و  رگرسیون چند متغیري، ضریب همبستگی پیرسونتحلیل داده ها از 

  .       استفاده شد » SPSS«کامپیوتري 

، =43/0r(ضرایب همبستگی بین کیفیت زندگی کاري با سالمت روان در دبیران تربیت بدنی که نشان داد تحقیق نتایج     

001/0p= ( و سایر دبیران)29/0r= ،0001/0p= (همچنین تمام مولفه هاي کیفیت زندگی . معنی داري داشت و رابطه مثبت

در سایر دبیران،  تگی اجتماعی زندگی کاريوابسکاري به جز مولفه پرداخت منصفانه و کافی در دبیران تربیت بدنی و مولفه 

طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر، ضریب . با سالمت روان رابطه مثبت و معنی داري داشتند

= 55/0برابر با تربیت بدنی دبیران  در با سالمت روانکیفیت زندگی کاري مؤلفه همبستگی چند متغیري براي ترکیب خطی 

MR 30/0و =RS  01/0در سطحp= 41/0برابر با  ، در سایر دبیران =MR  17/0و =RS  00011/0سطح درp=   معنی دار

 توسعه قابلیت هاي انسانیتنها مؤلفه که  شدمشاهده مرحله اي همچنین طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش  .بود

به  فضاي کلی زندگی و محیط کاري ایمن و بهداشتیمؤلفه هاي  و تربیت بدنیپیش بینی کننده براي سالمت روان دبیران 

  .بودند تربیت بدنیغیر پیش بینی کننده براي سالمت روان دبیران  ترتیب

    

  ، سالمت روان، دبیران تربیت بدنی و دبیران غیر تربیت بدنیکیفیت زندگی کاري :واژگان کلیدي
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  مقدمه

در حال حاضر موفقیت در هر سازمانی بستگی به تخصیص و به کارگیري مناسب ابزار، تجهیزات، پول،      

مواد خام و منابع انسانی آن سازمان در برنامه هایش دارد و این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بـود کـه   

ن خـود را در راسـتاي اهـداف    سازمان ها بتوانند مهارتها، توانایی ها و خصوصیات فردي و جمعـی کارکنـا  

وزارت آموزش و پرورش سازمانی است که داراي مشخصه هایی از قبیـل دارا بـودن   . سازمان به کار گیرند

مقاصد مشخص به صورت مجموعه اي از ماموریتها، برنامه ها و اهداف، تشکیل یافتن و در اختیـار داشـتن   

  ).3(منابع انسانی می باشد 

زشی مانند دیگر سازمان ها، هر عضو جدید در نخستین تماس حرفـه اي  خـود بـا    در سازمان هاي آمو     

محیط کار امیدوار است با جوي مناسب مواجه شود تا بتواند نیازهاي اقتصادي، اجتماعی و روانـی خـود را   

با جنبـه ي مهـم مسـئولیت اجتمـاعی      "1کیفیت زندگی کاري"مفهوم ).  5(به نحوي مطلوب برآورده سازد 

طرفداران این نظریه در جستجوي نظام هاي جدیدي براي کمک به کارکنان هسـتند تـا   . اط مستقیم داردارتب

   .)6(آنها بتوانند بین زندگی کاري و زندگی شخصی تعادل برقرار کنند 

کیفیت زندگی کاري برنامه اي جامع و گسترده است که رضایت کارکنان را افزایش می دهد، یـادگیري       

عـدم رضـایت   . ر محیط تقویت می کند و به آنها در امر مدیریت، تغییر و تحوالت یاري می رساندآنها را د

کارکنان از کیفیت زندگی کاري مشکلی است که تقریباً به همه کارمندان بدون توجه به مقام و جایگـاه آنهـا   

مسـاله   ست، اما اینهدف بسیاري از سازمان ها افزایش رضایت کارکنان در تمام سطوح ا. آسیب می رساند

اي پیچیده است زیرا تفکیک و تعیین اینکه چه مشخصه هایی با کیفیت زندگی کاري رابطـه دارنـد، امـري    

  ).11(دشوار است 

امروزه هر کس در هر مکان و موقعیتی که باشد، درجاتی از فشـار  و اسـترس را در محـیط کـار خـود           

). 16(ذیر و ملموس در سـازما نهـاي مـدرن امـروزي اسـت      احساس می کند و این واقعیت امري انکار ناپ

بررسی ادراکات کارکنان هر سازمان از کیفیت زندگی کاري و دریافت صحیحی از میزان سالمت روان شان 

می رود که تاثیر مستقیمی در روحیه و ادامه      یک نیروي مداخله گر و عامل موثري در رفتارشان به شمار 

یکی از مهمترین مباحـث امـروز در جوامـع سیاسـی و      "2سالمت روان"). 1(ن دارد ي فعالیت هاي کاریشا

را  2001اهمیت موضوع سالمت روان به آن حد است که سازمان بهداشت جهانی شـعار سـال   . علمی است

  ).15(به بهداشت روان اختصاص داد 

له اي بسیار مهم و بحث تجربه ي همه ي دانش آموزان نشان داده است که جو عاطفی در محیط کالس مقو

ثبات عاطفی در فضاي کالس از معلم متاثر می شود، وجود یک معلـم بـا مشـکالت روحـی و     . انگیز است

بـه همـین دلیـل مهـم     . روانی و شخصی تاثیر مضري بر تمام دانش آموزانی که با او در ارتباطند، می گذارد

                                                 
  1.quality of work life (QWL)     
  2.general health (GH) 
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این کـار همیشـه   . الت عاطفی صورت گیرداست که اقدامات قابل تشخیصی براي کمک به معلمانی با مشک

  ).10(آسان نیست اما از ماهیت مثبتی برخوردار می باشد 

حقـوق ناکـافی، عـدم وجـود حمایـت      . حرفه معلمی و تدریس از جمله مشاغل پر استرس ذکر شده است

ب بـه  آسـی . والدین و مدیران حمایت کننده از جمله جنبه هاي منفی و عوامل فشار زا براي معلمـان اسـت  

سـردرد،  (سالمت روانی و جسمانی از نتایج استرس هاي گوناگونی است که به صـورت عالئـم جسـمانی    

  ).14(، ظاهر شود )افت کاري، غیبت(و عالئم رفتاري ) خشم افسردگی،(، عالئم روانی )زخم معده

به معناي افـزایش  سرمایه گذاري بیشتر بر نیروي انسانی در آموزش و پرورش که همان معلمان هستند،      

معلم تربیت بدنی نیز . دانش و قدرتمند کردن زیر بناي جامعه که سرمایه هاي اصلی جامعه هستند می باشد

به عنوان جزئی از این نیروي انسانی در آموزش و پرورش وظایف خطیري همچون ایجـاد آمـادگی بـدنی،    

ات فراغت و آمـوزش شـیوه ي درسـت    ایجاد صـفات اخالقی و اجتماعی پسندیده، پر کردن صحیح اوقـــ

در کنار این وظایف مهم عواملی وجود دارد کـه چنانچـه بـه آنهـا     . زندگی به دانش آموزان را بر عهده دارد

  ).5(رسیدگی نشود، معلم دانش آموز و جامعه بشري ضربه بزرگی خواهد خورد

رفته است که نشان دهنده تحقیقات زیادي در ارتباط با سالمت روان و کیفیت زندگی کاري صورت گ  

)  2009(و همکاران  یولوك .رابطه مستقیم سالمت روان با عوامل مربوط به کیفیت زندگی کاري می باشد

کیفیت زندگی کاري را بعنوان یک میانجی بین رابطه ي عاطفی و رابطه ي خانوادگی مورد بررسی قرار 

بود در روابط عاطفی و خانوادگی با بهتر شدن کارمند نشان داد که به 442نتایج تحقیق بر روي . دادند

اجتماعی  -روانی ارتباط بین عوام) 2009(و همکاران فن لین. کیفیت زندگی کاري رابطه معنی داري داشت

مرد و  579(معلم  1208این مطالعه ي مقطعی بر روي . و سالمت را در معلمان دانشگاهی بررسی کردند

اد عدم کنترل شغلی و عدم حمایت اجتماعی با ضعیف شدن سالمت نتایج نشان د. صورت گرفت) زن 629

در حالیکه تقاضاي کار زیاد با ضعیف شدن سالمت جسمی و روحی . جسمی و روحی مردان مرتبط بود

به عالوه فشار کار زیاد به طور مداوم با بیماري در هر دو جنس رابطه ي مستقیم . زنان در ارتباط بود

  .داشت

معلم آلمانی، شرایط کار، عوارض جانبی و مشکالت  949با مطالعه بر روي ) 2007(اران با اور همک     

ساعت در  50نتایج نشان داد فشار کار باال در معلمانی که بیش از . سالمت روانی آنها را بررسی نمودند

روان و هفته مشغول به کار بودند از مشکالت روحی و روانی قابل توجهی رنج می بردند و بین سالمت 

 .شرایط کاري رابطه معنا داري وجود داشت

 80در تحقیقی با عنوان کیفیت زندگی کاري تعیین کننده بهداشت روانی، بر نمونه ي ) 2006(ریشو    

بین کیفیت زندگی کاري و سالمت روان ارتباط . نفري از کارمندان رسانه هاي مختلف به مطالعه پرداخت

. ال داشتهمچنین کیـفیت زندگی کاري خوب، ترویج سالمت روان بین کارمندان را به دنب. مثبتی یافت
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ن در مطالعه اي به اختالالت روانی و ارتباط کار با عوامل روانی بین معلما) 2006(و همکاران  پورتو

از معلمان گزارش شد که تحت تاثیر عواملی چون مطالبات  درصد 44عدم سالمت روان در . پرداختند

برابر  5/1با فشار کاري زیاد، در این مطالعه شیوع اختالالت روانی در معلمان .شغلی و فشار کاري بودند

با توجه به اهمیت موارد فوق و با عنایت به اینکه چنین تحقیقی با این . معلمان با فشار کاري کم بود

گستردگی در دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی در کرج انجام نشده است، تحقیق حاضر در پی 

و کیفیت زندگی کاري آنان چگونه است؟ آیا پاسخگویی به این سواالت است که وضعیت سالمت روان 

بین کیفیت زندگی کاري و سالمت روان دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی رابطه اي وجود دارد؟ از 

این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ساده و چندگانه کیفیت زندگی کاري با سالمت روان دبیران 

  .ه شهر کرج انجام شدتربیت بدنی و سایر دبیران مقطع متوسط

  پژوهشروش 

و از روش میدانی براي جمع آوري اطالعات مبتنی بر این پژوهش از نوع همبستگی می باشد      

تمامی دبیران مقطع متوسطه مناطق چهارگانه  تحقیق راجامعه آماري  .پرسشنامه ها استفاده شده است

 4522نفر و دبیران غیر تربیت بدنی  192دبیران تربیت بدنی  که کرج تشکیل دادندشهرآموزش و پرورش 

براي انتخاب نمونه اي که نماینده و معرف هر چه بیشتر جامعه مورد  .بودند  88- 89نفر در سال تحصیلی 

نفر به عنوان اعضاي نمونه  240، تعداد چندمرحله ايبه روش تصادفی  دبیرانتحقیق باشد از میان کلیه 

  .نفر را سایر دبیران مقطع متوسطه تشکیل دادند 180از آنها را دبیران تربیت بدنی و نفر 60ه ک انتخاب شدند

  ابزار اندازه گیري

  ه کیفیت زندگی کاريپرسشنام) الف

تنظیم شده است ) 1993(در این تحقیق از پرسشنامه کیفیت زندگی کاري که بر اساس الگوي والتون     

:  این مولفه ها عبارتند از. مولفه را اندازه می گیرد 8چهل و سه ماده دارد و این پرسشنامه . استفاده گردید

، تامین فرصت )5-10سواالت(، محیط کاري ایمن و بهداشتی )1- 4سواالت (پرداخت منصفانه و کافی 

، وابستگی اجتماعی )16-19سواالت(، قانون گرایی در سازمان کار )11-15سواالت(رشد و امنیت مداوم 

، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در )24- 27سواالت (، فضاي کلی زندگی )20-23سواالت(کاري زندگی 

پایایی در تحقیق حاضر  ).35-43سواالت(، توسعه قابلیت هاي انسانی )28-34سواالت (سازمان کار 

، بیانگر که به طور کلی می باشد 91/0و  90/0برابر با  و تنصیف به ترتیب روش آلفاي کرونباخپرسشنامه از 

  .ضرایب پایایی قابل قبول می باشد

  پرسشنامه سالمت روان )ب

. استفاده گردید GHQ-28براي اندازه گیري سالمت روان آزمودنی ها از پرسشنامه سالمت عمومی      

-14سواالت(، اضطراب و خواب)1-7سواالت(ماده با چهار مولفه اختالل جسمانی 28این پرسشنامه شامل 
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پایایی در تحقیق حاضر . می باشد) 22- 28سواالت (و افسردگی ) 15-21سواالت(اجتماعی، عملکرد )8

یب اکه بیانگر ضر می باشد 70/0و  90/0برابر با  به ترتیب و تنصیف روش آلفاي کرونباخپرسشنامه از 

  .پایایی قابل قبول می باشد

  پژوهشیافته هاي 

معنی و کل دبیران رابطه مثبت  سالمت روانبین کیفیت زندگی کاري و که یافته هاي تحقیق نشان داد      

افزایش عبارت دیگر، هر چه میزان کیفیت زندگی کاري ه ب).  r=  32/0و  P  =0001/0(داري وجود دارد 

کیفیت زندگی کاري کلیه مؤلفه هاي بین  .دبیران افزایش می یابد سالمت روانبه همان اندازه  یابد) بهبود(

تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی  اخت منصفانه و کافی، محیط کاري ایمن و بهداشتی،پرد(

در سازمان کار، وابستگی اجتماعی زندگی کاري، فضاي کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در 

می معنی داري مشاهده ورابطه مثبت کل دبیران  سالمت روانو)سازمان کار، توسعه قابلیت هاي انسانی

  . شود

معنی داري مشاهده می شود و رابطه مثبت  تربیت بدنیدبیران  سالمت روانبین کیفیت زندگی کاري و  

)001/0=  P  43/0و  =r  .(سالمت ،  تربیت بدنیعبارت دیگر، با افزایش کیفیت زندگی کاري دبیران ه ب

ط کاري ایمن و بهداشتی، قانون گرایی در سازمان کار، محیمؤلفه هاي بین . نیز افزایش می یابدآنان  روان

وابستگی اجتماعی زندگی کاري، فضاي کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار، تأمین 

رابطه مثبت دبیران تربیت بدنی  سالمت روانو  )فرصت رشد و امنیت مداوم، توسعه قابلیت هاي انسانی

دبیران تربیت بدنی  سالمت روانو  پرداخت منصفانه و کافیلیکن بین  مؤلفه  ,می شودمعنی داري مشاهده 

  .نگردید رابطه مثبت معنی داري مشاهده

 شدمشاهده رابطه مثبت معنی داري غیر تربیت بدنی دبیران  سالمت روانبین کیفیت زندگی کاري و     

)0001/0=  P  29/0و  =r  .(با غیر تربیت بدنیعبارت دیگر، افزایش کیفیت زندگی کاري دبیران ه ب ،

پرداخت منصفانه و (کلیه مؤلفه هاي کیفیت زندگی کاري بین . آنان همراه شده است سالمت روانافزایش 

کافی، محیط کاري ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان کار، فضاي 

  سالمت روانو  )ی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار، توسعه قابلیت هاي انسانیکلی زندگ

وابستگی اجتماعی لیکن بین مؤلفه  می شود،  رابطه مثبت معنی داري مشاهدهدبیران غیر تربیت بدنی نیز 

  ).1جدول ( وجود نداردمعنی داري و رابطه مثبت دبیران غیر تربیت بدنی  سالمت روانو  زندگی کاري
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  ضرایب همبستگی ساده بین کیفیت زندگی کاري و سالمت روان دبیران: 1جدول 

تم
یر

غ
 

ك
ال

م
  

  شاخص آماري     

  

  پیش بینمتغیر 

  دبیران

  غیر تربیت بدنی  تربیت بدنی  کل

r  p  r  p  r  p  

ن
روا

ت 
الم

س
  

  0001/0  29/0  001/0  43/0  0001/0  32/0  کیفیت زندگی کاري

  033/0  16/0  180/0  17/0  014/0  16/0  منصفانه و کافیپرداخت 

  0001/0  33/0  012/0  32/0  0001/0  32/0  محیط کاري ایمن

  001/0  25/0  022/0  29/0  0001/0  25/0  تأمین فرصت رشد

  016/0  18/0  017/0  30/0  002/0  20/0  قانون گرایی در سازمان

  104/0  12/0  039/0  26/0  019/0  15/0  وابستگی اجتماعی

  0001/0  28/0  005/0  35/0  0001/0  30/0  فضاي کلی زندگی

یکپارچگی و انسجام 

  اجتماعی
26/0  0001/0  32/0  013/0  24/0  001/0  

  002/0  22/0  0001/0  46/0  0001/0  28/0  توسعه قابلیت هاي انسانی

پرداخت منصفانه و کافی، مؤلفه هاي از میان  ،مرحله ايطبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش      

تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان کار، وابستگی  محیط کاري ایمن و بهداشتی،

اجتماعی زندگی کاري، فضاي کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار، توسعه قابلیت 

کاري ایمن و بهداشتی، فضاي کلی زندگی،  محیطمؤلفه هاي هاي انسانی به عنوان متغیرهاي پیش بین، 

به ترتیب پیش بینی کننده براي سالمت روان  توسعه قابلیت هاي انسانی و وابستگی اجتماعی زندگی کاري

پرداخت منصفانه و کافی، قانون گرایی در سازمان کار، یکپارچگی و انسجام و مؤلفه هاي  دندبیران می باش

پیش بینی کنندگی سالمت روان دبیران،  درفرصت رشد و امنیت مداوم  تأمین و اجتماعی در سازمان کار

  .)2جدول ( دننقشی را ایفا نمی کن

پرداخت منصفانه و کافی، مؤلفه هاي از میان  ،مرحله ايطبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش         

ایی در سازمان کـار، وابسـتگی   تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گر محیط کاري ایمن و بهداشتی،

اجتماعی زندگی کاري، فضاي کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار، توسعه قابلیـت  

پـیش بینـی کننـده بـراي      توسعه قابلیت هاي انسـانی تنها مؤلفه هاي انسانی به عنوان متغیرهاي پیش بین، 

پرداخت منصفانه و کـافی، محـیط کـاري ایمـن و     اي و مؤلفه ه می باشدتربیت بدنی سالمت روان دبیران 

قانون گرایی در سازمان کار، یکپـارچگی و   ،بهداشتی، فضاي کلی زندگی، وابستگی اجتماعی زندگی کاري

پیش بینی کننـدگی سـالمت روان    درتأمین فرصت رشد و امنیت مداوم  و انسجام اجتماعی در سازمان کار

  .)3جدول ( دننمی کن ، نقشی را ایفاتربیت بدنی  دبیران
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پرداخت منصفانه و کافی، مؤلفه هاي از میان  ،مرحله ايطبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش          

تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان کـار، وابسـتگی    محیط کاري ایمن و بهداشتی،

اجتماعی زندگی کاري، فضاي کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار، توسعه قابلیـت  

به  فضاي کلی زندگی و محیط کاري ایمن و بهداشتیمؤلفه هاي هاي انسانی به عنوان متغیرهاي پیش بین، 

پرداخت منصفانه و مؤلفه هاي  دنمی باشتربیت بدنی غیر ش بینی کننده براي سالمت روان دبیران پی ترتیب

قانون گرایی در سازمان کار، یکپارچگی و انسـجام اجتمـاعی در   ، و کافی، وابستگی اجتماعی زندگی کاري

ی کنندگی سالمت پیش بین در توسعه قابلیت هاي انسانیو تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم  ،سازمان کار

  .)4جدول (دن، نقشی را ایفا نمی کنغیر تربیت بدنی  روان دبیران

مرحله اي « با سالمت روان دبیران با  مؤلفه هاي کیفیت زندگی کاريضرایب همبستگی چند گانه متغیرهاي :  2 جدول

)Stepwise(«  

همبستگی   شاخصهاي آماري  
  چندگانه

MR  

ضریب 
  تعیین

RS  

  Fنسبت 
  pاحتمال

  )(ضرایب رگرسیون 

ر 
غی

مت
ك

ال
م

  

متغیرهاي پیش 
  بین

1  2  3  4  

ن
روا

ت 
الم

س
  

ـ محیط کاري 1

  ایمن
32/0  10/0  

15/27=F  

0001/0p=  

32/0 =  

21/5 =t  

0001/0p< 

    

  14/0  38/0  ـ فضاي کلی2
35/20=F  

0001/0p=  

25/0 =  

92/3 =t  

0001/0p<  

22/0 =  

50/3 =t  

001/0p<  

    

وابستگی ـ 3

  اجتماعی
40/0  16/0  

08/15=F  

0001/0p=  

31/0 =  

42/4 =t  

0001/0p< 

28/0 =  

04/4 =t  

0001/0

p< 

15/0 -=  

00/2 - =t  

05/0p< 

 

  18/0  42/0  توسعه قابلیتـ 4
77/12=F  

0001/0p=  

27/0 =  

87/3 =t  

0001/0p< 

24/0 =  

51/3 =t  

001/0p< 

25/0 -=  

85/2 - =t  

005/0p< 

19/0 =  

24/2 =t  

05/0p<  

  

با سالمت روان دبیران تربیت بدنی با  مؤلفه هاي کیفیت زندگی کاريضرایب همبستگی چند گانه متغیرهاي : 3 جدول

  »)Stepwise(اي  مرحله«

همبستگی   شاخصهاي آماري  
  چندگانه

MR  

ضریب 
  تعیین

RS  

  Fنسبت 
  pاحتمال

  )(ضرایب رگرسیون 

متغیر 
  مالك

  توسعه قابلیت  متغیرهاي پیش بین

سالمت 

  روان
  21/0  46/0  توسعه قابلیت

06/16=F  

0001/0p=  

46/0 =  

00/4 =t  

0001/0p<  
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با سالمت روان دبیران غیرتربیت بدنی با  مؤلفه هاي کیفیت زندگی کاريضرایب همبستگی چند گانه متغیرهاي : 4 جدول

  »)Stepwise(اي  مرحله«

همبستگی   شاخصهاي آماري  
  چندگانه

MR  

ضریب 
  تعیین

RS  

  Fنسبت 
  pاحتمال

  )(ضرایب رگرسیون 

متغیر 
  مالك

  2  1  متغیرهاي پیش بین

س
ن

روا
ت 

الم
  

محیط کاري ایمن ـ 1

  و بهداشتی
33/0  10/0  

41/21=F  

0001/0p=  

33/0 =  

62/4 =t  

0001/0p<  

  

  14/0  37/0  فضاي کلی زندگیـ 2
39/14=F  

0001/0p=  

26/0 =  

44/3 =t  

0001/0p<  

19/0 =  

58/2 =t  

01/0p<  

  

طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر، ضریب همبستگی چند متغیري بـراي ترکیـب        

تـأمین فرصـت رشـد و امنیـت      پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاري ایمن و بهداشتی،مؤلفه هاي خطی 

ی و مداوم، قانون گرایی در سازمان کار، وابستگی اجتماعی زندگی کاري، فضاي کلـی زنـدگی، یکپـارچگ   

، دبیران تربیت بدنی دبیرانکل انسجام اجتماعی در سازمان کار، توسعه قابلیت هاي انسانی با سالمت روان 

معنـی    =0001/0pمی باشد که در سطــــح   RS= 18/0و  MR= 42/0 : و سایر دبیران به ترتیب برابر با

سـالمت روان   واریـانس درصـد   18، مشخــص شده کـه  )RS(با توجه به مقدار ضریب تعیین  .دار است

 RS= 30/0و  MR= 55/0 :در دبیران  تربیت بدنی برابر با .ن می باشدییرهاي پیش بین قابل تبیتوسط متغ

، مشخـــص  )RS(با توجه به مقـدار ضـریب تعیـین    . معنی دار است   =01/0pمی باشد که در سطـــح 

در دبیـران غیـر   . ن می باشـد یقابل تبیسالمت روان توسط متغیرهاي پیش بین  درصد واریانس 30شده که 

معنـی دار    =00011/0pمی باشد کـه در سطــــح    RS= 17/0و  MR= 41/0 :تربیت بدنی برابر است با

سالمت روان توسـط   درصد واریانس 17، مشخــص شده که )RS(با توجه به مقدار ضریب تعیین . است

  .دمتغیرهاي پیش بین قابل تبین می باش

  يبحث و نتیجه گیر

تربیت بـدنی رابطـه   زندگی کاري با سالمت روان دبیران طبق نتایج حاصل از همبستگی ساده، بین کیفیت      

تربیـت       بین مولفه هاي کیفیت زندگی کاري بـا سـالمت روان دبیـران    . مثبت و معنی داري وجود دارد

مولفه هاي توسعه قابلیت هاي انسانی و فضاي کلی زندگی . بدنی نیز رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد

بیشترین همبستگی را با سالمت روان دبیران تربیت بدنی داشتند و تنها بین مولفه پرداخت منصفانه و کافی 

در دبیران غیر تربیت بدنی بـین  . ده نشدبا سالمت روان دبیران تربیت بدنی رابطه مثبت و معنی داري مشاه

بـین  . معنـی داري وجـود دارد       کیفیت زندگی کاري با سالمت روان دبیران تربیت بدنی رابطه مثبـت و  

مولفه هاي کیفیت زندگی کاري با سالمت روان دبیران تربیت بدنی نیز رابطه مثبـت و معنـی داري وجـود    
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اشتی و فضاي کلی زندگی بیشترین همبستگی را با سـالمت روان  مولفه هاي محیط کاري ایمن و بهد. دارد

بـا سـالمت روان دبیـران     وابستگی اجتماعی زندگی کاريدبیران غیر تربیت بدنی داشتند و تنها بین مولفه 

) 1387(در نتایج تحقیق میر کمالی و نارنجی ثانی . غیر تربیت بدنی رابطه مثبت و معنی داري مشاهده نشد

ستگی در مولفه هاي کیفیت زندگی کاري با رضایت شغلی بین مولفـه توسـعه قابلیـت هـاي     بیشترین همب

نشـان داد  ) 1383(و کسـایی  ) 1387(نتایج تحقیق محمدي . انسانی بود که با تحقیق حاضر همخوانی دارد

بین کیفیت زندگی کاري و مولفه هایش با سالمت سازمانی و عملکرد رابطـه مثبـت و معنـی داري وجـود     

  .ارد که با تحقیق حاضر همخوانی دارندد

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر در دبیران تربیت بدنی، واریانس مشترك       

بین مولفه اول کیفیت زندگی کاري به عنوان متغیر پیش بین  با سالمت روان به عنوان متغیـر مـالك نشـان    

بعدي این اعداد افزایش می یابند، به طوریکه با ورود آخرین مولفه کیفیـت  می دهد که با ورود مولفه هاي 

، مشخـــص شـده   )RS(با توجه به مقدار ضریب تعیین و   55/0زندگی کاري همبستگی چندگانه برابر با 

در سـایر دبیـران   . سالمت روان توسط متغیرهاي پیش بـین قابـل تبـین مـی باشـد      درصد واریانس 30که 

نه مولفه هاي کیفیت زندگی کاري با سالمت روان  افزایش می یابد به طوریکـه بـا ورود   همبستگی چندگا

با توجـه بـه مقـدار ضـریب تعیـین      و   41/0آخرین مولفه کیفیت زندگی کاري همبستگی چندگانه برابر با 

)RS( سالمت روان توسط متغیرهاي پـیش بـین قابـل تبـین مـی       درصد واریانس 17، مشخــص شده که

در نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مرحله اي همبستگی مولفه هاي کیفیت زندگی کاري و سالمت  .باشد

درصد  پـیش بینـی کننـده     21روان آزمودنی ها در روش مرحله اي، تنها مولفه توسعه قابلیت هاي انسانی 

من و بهداشتی در دبیران غیر تربیت بدنی مولفه هاي محیط کاري ای. سالمت روان دبیران تربیت بدنی است

. درصد پیش بینی کننده براي سالمت روان شـان مـی باشـد   14درصد و 10و فضاي کلی زندگی به ترتیب 

سـالمت  به همان انـدازه   یابد) بهبود(افزایش هر چه میزان کیفیت زندگی کاري همچنین نتایج نشان دادند 

ایج حاصل از رگرسیون مرحلـه اي  نت) 1388(در تحقیق شهبازي و همکاران  .دبیران افزایش می یابد روان

نشان داد بین برخی از مولفه هاي کیفیت زندگی کاري پیش بینی کننـده عملکـرد بودنـد، ایـن مولفـه هـا       

قابلیت هاي انسانی که دو مولفه آخـر   ن کار، فضاي کلی زندگی و توسعهعبارتند از قانون گرایی در سازما

دست آمده در کل یا بخشی از تحقیقات کامپیر و همکـاران  همچنین نتایج ب. با تحقیق فوق همخوانی دارند

نشـان  ) 1386(، محمدي )2006(، ریشو )2009(، یولوك و همکاران  )2009(، فن لین و همکاران )2009(

دادند که شرایط کاري تاثیر به سزایی در سالمت روانی دارد و با بهبود کیفیت زندگی کاري سـالمت روان  

  .ا تحقیق حاضر همخوانی دارندنیز بهبود می یابد که ب
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 The aim of this study was to determine simple and multiple correlation among the 
quality of working life and mental health of Sport teachers and non-sport teachers of 
high schools in Karaj city at educational year of 1388-89. This study was descriptive 
and correlation type. Sample community involved 240 teachers. Quality of working 
life questionnaire based on Wallton pattern and mental health (GHQ-28) questionnaire 
was used as research tools.  
Pierson correlation factor,  multi variable regression and multi variable variance 
analysis by SPSS software (manowa) , were used for data analysis. Results showed 
positive and significant relation between quality of work life and mental health 
correlation factors in sport teachers ( p=0.001 r=0.43) and non-sport 
teachers(p=0.0001 r=0.29) . Also all of the quality of working life factors had a 
positive and significant relation with mental health, except adequate and fair 
compensation factor in sport teachers and the social relevance of working life in other 
teachers. Results of regression analysis , with enter method, multi variable correlation 
factor for the linear combination for the quality of working life with mental health in 
sport teachers , were MR=0.55 and RS=0.3 and significant at p=0.01 and in non-sport 
teachers were MR=0.41 and RS=0.17 and significant at p=0.00011 .  
And also , based on results of regression analysis with stepwise method, observed that 
only the social relevance of working  life factor was predictive for mental health of 
sport teachers and safe and health working and total life were predictive for mental 
health of non-sport teachers , respectively . 
 
 
Key words: Quality of working life, Mental health, Sport teachers and Non-Sport 
teachers 
 

 

 


