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 ی سبک زندگی اسالمی با رضایت شغلی در معلمان مقطع دبیرستان شهر بندرعباسرابطه

 

 *9، صغری حیدری2، علی اکبر شیخی فینی4پورحسین زینلی

 . استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان1

 عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان . دانشیار و2

 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی واحد بین الملل دانشگاه هرمزگان * .3

sh.bnd22@gmail.com 
 

 چکیده

 ی سبک زندگی اسالمی با رضایت شغلی در معلمان مقطع دبیرستان شهر بندرعباساین تحقیق با هدف بررسی رابطه

جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان ی تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی بود. انجام شد. پژوهش حاضر در زمره

ی نفر بود که حجم نمونه به وسیله 322بود. نمونه تحقیق شامل  نفر 2222مقطع دبیرستان شهر بندرعباس به تعداد 

مه های سبک زندگی در این مطالعه از پرسشنا گیری تصادفی ساده بود.فرمول کوکران تعیین گردید و روش نمونه

روش تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش با  ای و رضایت شغلی بری فیلد و روث استفاده شده است.ماده 67اسالمی 

به  11نسخه  SPSSکه برای این منظور نرام افزار بود. و ضریب همبستگی پیرسون آزمون تحلیل رگرسیون  استفاده از

سبک همبستگی وجود دارد و  33/2و رضایت شغلی  سبک زندگی اسالمین کار برده شد. نتایج پژوهش نشان داد بی

رضایت های سبک زندگی اسالمی و کند. بین مؤلفهرا تبیین میرضایت شغلی درصد از واریانس  12 زندگی اسالمی

را تبیین رضایت شغلی درصد از واریانس  13های سبک زندگی اسالمی همبستگی وجود داشت و مؤلفه 02/2شغلی 

 کرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت افرادی که سبک زندگی اسالمی دارند رضایت شغلی باالتری دارند. 

 کلمات کلیدی: سبک زندگی اسالمی، رضایت شغلی، معلمان.
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 مقدمه

های آمدن شیوهی برخی، به وجود توان ارمغان مدرنیته در عصر حاضر به شمار آورد. به عقیدهتغییر سبک زندگی را می

نماید؛ اما می ناپذیر است که با حرکت جوامع به سمت پیشرفت و صنعتی شدن رخجدید زندگی ضرورتی اجتناب

ی سنتی ایران بر اساس اسالم بنا شده است و تغییر آن به حقیقت این است که پایه و اساس سبک زندگی در جامعه

مدرن و وارداتی است که با فرهنگ اسالمی ما هیچ گونه همخوانی های ی تغییر سبک زندگی اسالمی به شیوهمنزله

ای دیگر رابطهندارد و در نتیجه تغییر هویت فرد مسلمان را به دنبال دارد. در حقیقت هویت و سبک زندگی با یک

 .(1331)موسوی،  گذارنددیگر تأثیر متقابل میدوسویه دارند و بر یک

شناسان سبک زندگی را مطرح کرد، سپس توسط پیروان او گسترش یافت. آنان سبک ناولین بار آلفرد آدلر از بین روا

های اصلی سبک زندگی، وظایف اصلی زندگی و تعامل آنها با یكدیگر را گیری آن در دوران کودکی، نگرشزندگی، شكل

شناختی و فلسفی را به تفصیل بحث کرده و آن را در قالب درخت سبک زندگی نشان داده، مفاهیم ارزشی و انسان

 (.1313)نوروزی،  پارچه به تصویر کشیدندمطرح کرده و تمام زندگی را به صورت یک

کارآیی و رضایت یكی از متغیرهایی که ممكن است تحت تأثیر سبک زندگی افراد قرار گیرد وضعیت شغلی آنان است. 

سازمان دارای اهداف خاصی می باشد که برای جا که هر سازمان است، و از آن شغلی یكی از امور مورد توجه در هر

سازمان به روحیه ی باالی  عالوه بر ابزارهای الزم به نیروی انسانی کارآمد نیز نیاز دارد، اداره ی موفق هر رسیدن به آن،

 (.1313کرمانی و همكاران، )جعفرزاده کارکنان و رضایت شغلی آنان بستگی دارد

 در حادترین شكل، آن است. ان پایداری و ثبات هر سازمانی رضایت شغلی کارکنانترین ارکشاید بتوان گفت از مهم

توان مشاهده و انتقال کارکنان را می جاییجابه کار و پایین آمدن بازده ها،آمار زیادی غیبت پایین بودن رضایت شغلی،

 اختالس و مسائل های تولیدی نامرغوب،کاال کارکرد ناچیز، تواند قسمتی از شكایات،می همچنین نارضایتی شغلی نمود.

 آوردهای نارضایتی شغلی در بعضی موارد ارقام نجومی به بار میهزینه انضباطی و دیگر مشكالت را موجب گردد.

 .(1311 ،)شغیع آبادی

 (.1311)شفیع آبادی،  رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند

 مفهومی پیچیده و چندبعدی است و با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد.« رضایت شغلی»، 1به نظرهاپاک

تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود، بلكه ترکیب معیّنی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می گردد که 

به خود بگوید که از شغلش راضی است وازآن لذت می  شاغل در لحظه معیّنی از زمان، از شغلش احساس رضایت کند و

(. به گونه ای مثبت به آن می نگرد و در یک کالم، از احساس خوب و مطلوبی نسبت به آن 1366برد)سفیری، 

 (.1363)محمدزاده و مهروژان،  برخوردار است

ر عوامل متعددی است. یكی از این شوند. عملكرد عوامل انسانی تحت تأثیمعلمان جزء منابع انسانی جامعه محسوب می

عوامل سبک زندگی است. سبک زندگی هر فرد عبارت است از چهارچوب شناختی که در آن فرد رفتارهای خاصی را 

 (.2223و همكاران،  2کند تا با زندگی کنار بیاید )ماتوباکند. این رفتارها به فرد کمک میانتخاب می

                                                 
1 R.Hoppock 
2 Matoba 
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می کنندکه  کمک فرد به مذهبی های ارزش ود به این نتیجه رسیدندکهطی پژوهش خ (2211) و فولكمن الزاروس

 در (2212هان ) و کند.  پارگامت تقویت آن با برای رویارویی را احساسش و کند قلمداد کننده تهدید کمتر را موقعیتی

 در ویژه به مسئلهحل  جریان در مذهب که گرفتند نتیجه کارشناسی یدیندار دوره دانشجوی 120 روی خود یمطالعه

 شرکت کرده مطالعه این در که هاییمی کند. آزمودنی فراهم فرد، حمایت عاطفی برای تنش آمیز دوره های جریان

آنها  به مقابله برای را الزم نیروی خداوند که کردندمی و دعا افتاد اتفاق فاجعه این چرا که پرسیدندمی خدا از بودند

 را مسئله تا کمک نماید فرد به است ممكن دینداری که است کرده نتیجه گیری ایمقاله که (2223) بدهد.  وارثینگتون

 در تا کند فرد کمک به دادن امید و معنا ساختن فراهم طریق از است و ممكن شود حل قابل که طوری به کند بازتعریف

 دارد.  نگاه مستحكم عاطفی لحاظ را از تنش آمیز، خود موقعیت با رویارویی حین

 استرس از منفی ادراک متغیر و دینی باورهای به عمل متغیر بین ( به این نتیجه رسیدند که1332غفاری و رضایی )

 همچنین. داشت وجود داری معنی و مثبت رابطه استرس از مثبت ادراک و کارامدی خود متغیرهای با و منفی رابطه

 معنی و مثبت رابطه استرس از مثبت ادراک با و منفی رابطه استرس از منفی ادراک متغیر با کارامدی خود متغیر بین

 باورهای به عمل و کارامدی خود متغیرهای که داد نشان استاندارد چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج. آمد دست به دار

پژوهش  نتایج. باشند می دانشجویان در استرس از مثبت و منفی ادراک بینی پیش برای معتبری متغیرهای دینی

 معناداری رابطه شناختی روان اختالالت و زندگی سبک بین که ( حاکی از این مطلب بود1313پوالدفر و احمدی )

 بود. معكوس رابطه، جهت داشت و وجود

کنند. صرف می آموزانهای زیادی را جهت تحصیل موفق دانشهر سال نظام آموزشی و خانواده ها سرمایه و هزینه

التحصیالنی کارآمد تحویل جامعه داده شوند شود که فارغاز نظر روانی و تحصیلی باعث می آموزانپرورش درست دانش

ای بازدهی خواهد شد. ی علمی و توان عملی الزم هستند و سرمایه و هزینه به کار رفته به شكل بهینهکه دارای بنیه

موزش عالی و آموزش و پرورش و سایر ها و مؤسسات آتواند مورد استفاده دانشگاهنتایج پژوهش حاضر همچنین می

های دولتی و غیردولتی قرار گیرد. تا در صورت وجود مشكل در این زمینه اقدامات الزم را جهت حل مشكالت سازمان

 انجام دهند. 

بنابراین با توجه به آن چه گفته شد پژوهش حاضر در صدد است تا به این مسأله پاسخ گوید که آیا بین سبک زندگی 

 اسالمی و رضایت شغلی در معلمان مقطع دبیرستان شهر بندرعباس رابطه وجود دارد؟

 

 هامواد و روش

جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع ی تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی بود. پژوهش حاضر در زمره

ی فرمول د که حجم نمونه به وسیلهنفر بو 322بود. نمونه تحقیق شامل  نفر 2222دبیرستان شهر بندرعباس به تعداد 

 67در این مطالعه از پرسشنامه های سبک زندگی اسالمی  گیری تصادفی ساده بود.کوکران تعیین گردید و روش نمونه

  ای و رضایت شغلی بری فیلد و روث استفاده شده است.ماده

 ای:ماده 67 اسالمی زندگی سبک پرسشنامه

( تهیه و هنجاریابی شده 1313باشد که توسط صادقی و همكاران )ماده می 67 شاملاسالمی  زندگی سبک پرسشنامه

مقیاس مسائل مذهبی و مقیاس مسائل اخالقی، خردهباشد. خردهاست. این پرسشنامه شامل سه خرده مقیاس می
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ان پایایی این سنجند. صادقی و همكاری سبک زندگی اسالمی را میمقیاس مسائل مالی در کنار هم پرسشنامهخرده

باشد. روایی محتوایی به دست آوردند که قابل قبول می 17/2و از طریق آلفای کرونباخ  11/2آزمون را از طریق تنصیف 

 به دست آمد. 63/2پرسشنامه را نیز تأیید نمودند. در پژوهش حاضر نیز پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 

 و روث: پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد

توسط بری فیلد و روث به منظور سنجش میزان رضایت شغلی افراد ساخته شده است  1331این پرسش نامه در سال 

گزینه ای است. در این پرسش نامه از پاسخ دهندگان خواسته می شود تا احساس و نگرش های  3سوال  13و شامل 

د. پایایی پرسش نامه رضایت شغلی بری فیلد و روث درجه ای مشخص کنن 3خود را نسبت به شغلشان بر روی مقیاس 

(، با استفاده از روش آلفای 1363و عبداله زاده و کرمرودی ) 61/2( به روش دونیمه کردن 1363) توسط مختاری

( روایی محتوایی پرسشنامه را 1363. همچنین مختاری )گزارش کرده اند 33/2کرونباخ ضریب پایایی آن را معادل 

 به دست آمد. 67/2دانست. در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه مورد تأیید 

بود که و ضریب همبستگی پیرسون روش تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون 

 استفاده شد. 11نسخه  spssجهت تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 

 

 نتایج و بحث

کنندان در را برای شرکت رضایت شغلی و سبک زندگی اسالمیمیانگین و انحراف معیار متغیرهای  1ی جدول شماره

 دهد.پژوهش نشان می

 : میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش1جدول 

 متغیر تعداد میانگین انحراف معیار

 رضایت شغلی 322 12/31 33/3

 سبک زندگی اسالمی 322 11/123 30/11

 مسائل اخالقی 322 01/33 13/3

 مسائل مذهبی 322 02/32 23/0

 مسائل مالی 322 22/31 01/3

 

، سبک زندگی 61/62استرس شغلی ، 12/31شود میانگین متغیر رضایت شغلی همان گونه که در جدول مشاهده می

 آمده است.به دست  22/31، مسائل مالی 02/32، مسائل مذهبی، 01/33، مسائل اخالقی 11/123اسالمی 

 سبک زندگی اسالمیبر حسب رضایت شغلی : تحلیل رگرسیون 2جدول 

 ضریب تعیین اصالح شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 33/2 12/2 12/2 

 

سبک زندگی همبستگی وجود دارد و  33/2و رضایت شغلی  سبک زندگی اسالمینتایج جدول نشان داد که بین 

 کند.را در کل گروه پژوهش تبیین میرضایت شغلی درصد از واریانس  12 اسالمی
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 سبک زندگی اسالمیبر حسب رضایت شغلی : ضریب حاصل از تحلیل رگرسیون 3جدول 

 β t p خطای معیار B مدل

 221/2** 31/33 - 30/3 71/133 عدد ثابت

 221/2** 16/7 33/2 26/2 31/2 سبک زندگی اسالمی

 

به دست آمده است.  β=33/2معادل با  سبک زندگی اسالمیدهد که ضریب رگرسیون نتایج مندرج در جدول نشان می

 بهتر باشد رضایت شغلی سبک زندگی اسالمیی این است که هر چه باشد عالمت مثبت بتا نشان دهندهکه معنادار می

 یابد.افزایش می

رگرسیون چندمتغیری استفاده  رضایت شغلی از تحلیلهای سبک زندگی اسالمی بر نقش مؤلفهبه منظور آزمون 

 گردید.

 

 بین )مسائل اخالقی، مسائل مذهبی، مسائل مالی(بر متغیرهای پیشرضایت شغلی : تحلیل رگرسیون 0جدول 

 ضریب تعیین اصالح شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 02/2 17/2 13/2 

 

همبستگی وجود دارد و  02/2رضایت شغلی های سبک زندگی اسالمی و دهد که بین مؤلفهنتایج جدول نشان می

 کنند.را در کل گروه پژوهش تبیین میرضایت شغلی درصد از واریانس  13های سبک زندگی اسالمی مؤلفه

 

 های سبک زندگی اسالمیبر حسب مؤلفهرضایت شغلی : ضریب حاصل از تحلیل رگرسیون 3جدول 

 β t p خطای معیار B مدل

 221/2** 12/31 - 12/0 22/172 عدد ثابت

 312/2 11/2 26/2 33/2 31/2 مسائل اخالقی

 227/2** 60/2 22/2 33/2 33/2 مسائل مذهبی

 221/2** 30/0 32/2 32/2 72/1 مسائل مالی

 

مسائل بود و معنادار نبود. ضریب رگرسیون  β=26/2دهد که ضریب رگرسیون مسائل اخالقی معادل با نتایج نشان می

باشند به دست آمده است. که هر دو معنادار می  β=32/2و ضریب رگرسیون مسائل مالی   β=22/2معادل با مذهبی 

افزایش  های سبک زندگی اسالمی باالتر باشد رضایت شغلیی این است که هر چه مؤلفهعالمت مثبت بتا نشان دهنده

بینی به طور معنادار رضایت شغلی را پیشدهد که هر چند هر دو متغیر یابد. همچنین مقدار بتای متغیرها نشان میمی

 بینی مسائل مالی بیشتر است. کنند اما قدرت پیشمی

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                       4931اردیبهشت  -ملی اسالم و سالمت روانهمایش  ناولی

6 

 

 گیرینتیجه

در معلمان مقطع  یشغل تیو رضا یاسالم یسبک زندگ نیمطلب بود که ب نیاز ا یپژوهش حاک جینتا -1

 تیرضا ینیبشیقادر به پ یاسالم یسبک زندگ نیشهر بندرعباس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچن رستانیدب

مسائل  ،ی)مسائل اخالق یاسالم یسبک زندگ هایمؤلفه نیپژوهش نشان داد که از ب جینتا نیباشد. همچن یم یشغل

 .ندینما ینبیشیرا پ یشغل تیتوانند رضا یم یو مسائل مال یمسائل مذهب ی(، دو مؤلفهیمسائل مال ،یمذهب

 ی( همخوان1313) یاز جمله پوالدفر و احمد رانیداخل ا هایبه دست آمده در پژوهش جیبا نتا جینتا نیا -2

با هدف بررسی رابطه بین سبک زندگی و اختالالت روان شناختی دبیران  ی( پژوهش1313) یدارد. پوالدفر و احمد

ب بود. باالترین اختالل در دوره متوسطه شهر اصفهان انجام دادند. نتایج نشان داد که سبک زندگی دبیران در حد مطلو

اجبار بود. بین سبک زندگی و اختالالت روان شناختی رابطه  -دبیران، حساسیت در روابط متقابل و اختالل وسواس

 .باشدیپژوهش حاضر هماهنگ م جیمعناداری وجود داشت و جهت رابطه، معكوس بود، که با نتا

به  جیپژوهش با نتا نیبه دست آمده در ا جینتا زین انریانجام شده در خارج از ا هایبا پژوهش سهیمقا در -3

 ایمان عنوان تحت ای( که مقاله2223. وارثینگتون )باشندمی همسو( 2223) وارثینگتوندست آمده در پژوهش 

گیری کرده است که دینداری ممكن است  تیجهن است نوشته تحقیق؛ و مشاوره برای هاداللت زندگی، طول در مذهبی

به فرد کمک نماید تا مسئله را بازتعریف کند به طوری که قابل حل شود و ممكن است از طریق فراهم ساختن معنا و 

امید دادن به فرد کمک کند تا در حین رویارویی با موقعیت تنش آمیز، خود را از لحاظ عاطفی مستحكم نگاه دارد. و 

 هیفرض نیبه دست آمده در ا جیکه با نتا بخشدیآنان را بهبود م یشغل تیکند و رضا یبه افراد کمک م زین رکا نیدر ح

 .باشدیهمسو م

واقع ، عقاید و باورهای مذهبی فاکتورهای حمایتی هستند که با امید دادن، قدرت و معنی بخشی به  در -0

زندگی، از استرس های زندگی می کاهند و باعث سالمتی بیش تر افراد در زندگی می شوند. در واقع، احساس تعلق 

ندگی منابعی هستند که افراد دیندار با داشتن به منبعی واال ، امیدواری به یاری خداوند در شرایط استرس زای ز

را تجربه  یشتریب یشغل تیآسیب کم تری را متحمل می شوند و رضا یاستعانت از آن و در مواجهه با مشكالت کار

می کنند. هم چنین، نگرش مذهبی می تواند در تمام مراحل زندگی، نقش مؤثری در استرس زایی داشته باشد و در 

شود. از سویی،  تیرضا شیشناختی فرد، فعالیت های مقابله، منابع حمایتی و... سبب افزا بییاارزیابی موقعیت، ارز

مذهب با نگرش مثبتی که به فرد می دهد، به حوادث زندگی معنا می بخشد و این معناداری باعث می شود که افراد 

 باشند.  ربرخوردا یشتریب یشغل تیمذهبی مشكالت روانی کم تری را تجربه کنند و از رضا

آنچه به صورت متعارف درباره ی مذهب و کنش های آن، بیان شده، نظام های اعتقادات مذهبی از  برخالف -3

نظر محتوا و عملكرد، بسیار گسترده تر از آن چیزی است که پیش از این توصیف شده است. اعتقادات مذهبی خاص، 

اند و تداوم خود را در گرو انتقال از نسلی  تهقرار یافدر بخش قابل توجهی از مسائل، در چارچوب انتقالی فرهنگی است

به نسل دیگر دارند و بدین ترتیب اعضای یک اجتماع، مذهب را به عنوان پدیده ای کامالً شخصی و از آن خود، به نسل 

نوان یک جدید منتقل می کنند. با این توصیف ضرورتاً مذهب برای تداوم و ایفای نقش خود نیازمند آن است که تا به ع

که از درونی سازی بحث می شود، همواره فرآیند هایی مورد توجه است که بر  یفرهنگی درونی سازی شود. زمان پدیدة

اساس آن فرد تغییراتی عمیق در ساختارهای روانی خویش به وجود می آورد. در درونی سازی، سخن از وارد شدن یک 
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به مجموعة عناصر موجود در روان انسان نیست.  عنصرزودن یک پدیده یا موضوع برونی در ساختارهای روانی و اف

درونی سازی به معنای وارد ساختن عناصر و موضوعات بیرونی در ساخت های روانشناختی به گونه ای است که این 

رخی (. اما در ب1361 احسان،یورود منجر به تغییرات ساختاری گردد و یا خود با ساخت های موجود توحید یابد )بهرام

ارتباطی مبهم و نامفهوم، بین جنبه های مختلف دینداری و سازش روانشناختی گزارش شده است. به نظر  قات،تحقی

می رسد، اعتقادات مذهبی می توانند اثرات مثبت و منفی بر سالمت روان و استرس داشته باشند و بسته به 

ای کامالً متفاوت مدنظر قرار گیرند.  یوهاند به شدیدگاههای مذهبی شخص، رویدادهای مشابه در زندگی افراد می تو

 مد نظر قرار داد.  یشغل تیو رضا یسبک زندگ نیب یرابطه یبرا ینییبه عنوان تب توانیمطالب را م نیا

توان گفت که افرادی که دارای نظام ارزشی قوی هستند، اعتقاد دارند که خداوند حامی آن ها است و آن  می -7

 خود احساس این که بخشد،ها را دوست دارد. این احساس به افراد مذهبی نوعی احساس کنترل و کارامدی می

جبران کنند. بنابراین به نظر می رسد که  ار ها آن شخصی کنترل یافتگی کاهش تواندمی و دارد خدایی ریشه کارامدی

 از گیری نتیجه این چند هر. نشوند مبتال روانی های بیماری از بسیاری به آن دستورات و دین هایافراد پایبند به برنامه

 افراد که معتقدند مردم از بعضی و است نیافته عام مقبولیت ولی است، منطقی کامل طور به اسالمی متفكرین دیدگاه

 اند دریافته پزشكان روان و شناسان روان از بسیاری امروزه. هستند مذهبی افراد از ترنشاط با و ترمذهبی، شاداب غیر

 بر را هاست بیماری از بسیاری موجب که را ترس و یأس تشویش نگرانی، تواند، می محكم ایمان داشتن و نماز دعا، که

سبک  نیب نیدر جهت ارتباط ب ینییتب یبه منزله توانیها را منی(. ا1310و همكاران،  یزدی مصباح) سازد طرف

 در معلمان دانست.  یشغل تیو رضا یاسالم یزندگ
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