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هاي  فرهنگي دو كشور ايران و هند در خصوص ويژگي بينارتباط 

 شخصيتي و رابطه آن با خشنودي شغلي دبيران
 

 شهناز محمدي دكتر
 چكيده

هاا    فرهنگی دو كشور ايران و هند از نظر ويژگی  پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقايسه بين
ان )ايران( و پونا )هندوساتان( در  ها  شهر تهر شخصيتی و رابطه آن با خشنود  شغلی دبيران دبيرستان

اناد شاامخ خشانود  شاغلی و      انجام گرفته است. متغيرهايی كه در اين تحقيق بررسی شده 5381سال 
ابعاد آن )خشنود  از ماهيت كار، خشنود  از سرپرستی، خشنود  از حقوق، خشنود  از ترفيعاا  و  

گرايای، باازبودن،    ورخاويی، بارون  شخصايتی شاامخ )روان رنج    هاا  خشنود  از همكاران(، و ويژگی
 003نفار( و شاهر پوناا )    004د. نمونه تحقيق دبيران شهر تهران )نباش شناسی( می پذير  و وظيفه توافق

ا  انتخاا  شادند. در ايان مطالعاه از دو پرسشانامه       گير  تصادفی طبقه نفر( بودند كه به روش نمونه
نئاو  پرسشانامه شخصايت    (، و5161ين )( اسميت، كنادال و هياول  JDIشامخ: شاخص توصيف شغخ )

(NEO)، نتااي  نشاان داد كاه باين ويژگای شخصايتی روان        .استفاده شاد  (5110كر  ) كوستا و مك
رنجورخويی و خشنود  از ماهيات كاار، خشانود  از همكااران، خشانود  از حقاوق، خشانود  از        

ان ايرانای و هناد    كلای در باين دبيار    شغخ باه طاور  سرپرستی و خشنود  از ترفيعا ، خشنود  از 
گرايای و خشانود  از همكااران،     بين ويژگای شخصايتی بارون    ،همچنين .همبستگی منفی وجود دارد

كلی در  خشنود  از حقوق، خشنود  از ترفيعا ، خشنود  از سرپرستی، و خشنود  از شغخ به طور
و خشانود  از   باودن  بين دبيران ايرانی و هند  همبستگی مثبت وجود دارد. بين ويژگی شخصيتی باز

بودن و خشنود  از ترفيعا  و خشنود  از شغخ  همكاران همبستگی منفی و بين ويژگی شخصيتی باز
كلی در باين دبياران ايرانای و هناد  همبساتگی مثبات وجاود دارد. باين ويژگای شخصايتی            به طور
تگی كلای همبسا   پذير  با خشنود  از حقوق، خشنود  از ترفيعا  و خشنود  شغلی باه طاور   توافق

مثبت در بين دبيران ايران و هند مشاهده شد. نتاي  ديگر نشان دادند در بين دبيران ايرانای و هناد  از   
 دار  وجود دارد.  لحاظ ويژگی شخصيتی و متغيرها  خشنود  شغلی تفاو  معنی

 دبيران ،ها  شخصيتی، خشنود  شغلی فرهنگی، ويژگی ارتباط بين :گانكليد واژ

                                                 

  استاديار دانشكده روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه تربيت معلم 

smohammadi777@yahoo.com 
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 مقدمه
اناد   ها مشتاق باوده  و ملتهميشه مردم 

هاا  تربيتای ديگاران     ها و شايوه  كه از روش

 هااا را تحسااين و  آگاااهی يابنااد و خااوبی  

ها را به ساخره گيرناد. ايان ويژگای      كوتاهی

ها  فارد    سطح آرزومند  فطر  امروزه از

فراتر رفته و به ضرورتی حياتی و ملای بادل   

گشته اسات. اماروزه متخصصاان آماوزش و     

توانناد   يی دارند كاه مای  پرورش فرصتی طال

ضمن معرفای ايان حاوزه از داناش بشار ،      

رسالت علمی خود را انجام دهند. رسالتی كه 

شاود بارا  اولاين مرتباه شاناختی       باعث می

دوسويه بين جوامع پيشرفته و پسارفته شاكخ   

 (.5381دار،  گيرد )معدن

 فرهنگاای در عطعياات  تحقيقااا  بااين

هاا    بخشيدن به اثر محيط فرهنگی بار نظاام   

اهميتای دارناد    اجتماعی و جوامع نقش حائز

 (.5115 ،5)هافسته

ما به اين نكته واعفيم كه فرهنگ نقاش  

پذير  نحاوه رفتاار ماا باا      سزايی در شكخه ب

بايست بدانيم كاه آنچاه در    ديگران دارد و می

شاود در   رفتار اجتماعی ما حقيقت دانسته می

هاا حقيقات محساو      نظر افراد ساير فرهنگ

هاا    د يا نه؟ باه رمام وجاود تفااو     شو می

                                                 
1   - Hofstede 

چشمگير در رفتار اجتماعی افاراد متعلاق باه    

هاا  اساسای    ها  مختلاف، شاباهت   فرهنگ

شود. با وجود  ا  نيز مشاهده می مالحظه  عابخ

هاا،   بروز تغييرا  در تمدن و برخای آشاو   

ماناد. تمادن    نخورده باعی مای   فرهنگ دست

ی و هاا  فرهنگا   ايران و هندوستان با فعاليت

باشند. هر دو  كهن می اجتماعی مشترك بسيار

كشور  آسيايی، با بنيادها  مذهبی متفااو   

و سااابقه روابااط مسااتحكم در طااول تاااريخ، 

ها در تهران )ايران( باه كاار    بسيار  از هند 

شمار  در پونا،  ها  بی اشتغال دارند و فارس

گاذار   بمبئی و ساير منااطق هندوساتان، پاياه   

اند و ايان امار پيوناد      دهمؤسساتی بزرگ بو

شود.  مهم بين ايران و هندوستان محسو  می

به دليخ سابقه ديرينه نظام ارزشی در ايان دو  

كشور، نسخ عديم پيرو هنجارهايی اسات كاه   

از سو  فرهنگ عرار داده شده است. اماا باه   

شدن و انفجار فناور  اطالعا ،   دليخ جهانی

يافتاه    نسخ جديدتر در كليه كشورها  توسعه

هجاوم   ها  فنااور  ماورد   از سو  پيشرفت

 (.0001، 0واعع شده است )محمد 

فرهنااگ را اينگونااه  (5115) 3كلااوكهن

هاا    فرهناگ شاامخ شايوه   »كناد:   تعريف می

بناد  شاده تفكار، احسااس و واكانش       عالب

                                                 
2   - Mohammadi 

3   - Kluckhohn 
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است كه از طريق نمادهاا يااد گرفتاه شاده و     

يابد هستة اصالی فرهناگ را عقاياد     انتقال می

شاده از تااريخ( و     ستخراج و برچيدهسنتی )ا

ها  وابسته به آنها تشكيخ  به خصوص ارزش

 (.881)ص « دهند می

 5باار ، پورتينگااا، زيگااال و ديساان   

  شناسای باين   روان»دارند كاه   ( بيان می5110)

هاا    هاا و تفااو    فرهنگی به مطالعة شباهت

هاا و   ور  روانشناختی افراد در فرهناگ  كنش

پااردازد و  یگروههااا  عااومی مختلااف ماا   

 متغيرها  روابط و تغييرا  اخير آنها را مورد

(. بسايار  از  00)ص « دهاد  مطالعه عرار مای 

فرهنگاای انجااام شااده باار     مطالعااا  بااين 

باارا   0سااودمند  الگااو  سااازمانی شااوارتز

هااا در  گياار  ارزش بنااد  و اناادازه  مقولااه

انااد  هااا  متفاااو  صااحه گذاشااته  فرهنااگ

؛ 5118 ،3ناار و سااوه ي)اوئيشاای، شاايماك، دا 

تاارين  توجااه  (. عابااخ5114، 5110شااوارتز، 

هااا  بااه دساات آمااده در اياان  مجموعااه داده

فرهنگای شاوارتز     ها  بين پژوهش از بررسی

 4اناد. اساتكتور   دست آمدهه معلمان ب در مورد

كشااور  04( بااا مقايسااه 0005) و همكاااران

                                                 
1   - Berry, Poortinga, Segall, & Dasen 

2   - Schwartz 

3   - Oishi, Schimmack, Diener, & Suh 

4   - Spector 

بااا جايگاااه مهااار  1گاارا  دريافتنااد كااه جمااع

ر اين، كشورهايی بيرونی همراه است. افزون ب

هاا    هكه جايگاه مهار آنها بيرونی بود در نمر

سااز شاغلی نيااز    مرباوط باه عواماخ فرساوده    

هااا  باااييی كسااب كردنااد. ايراناایهااا   هنماار

گرايای دارناد كاه باه نظار       گرايش باه جماع  

رسد با جايگاه مهار بيرونای هماراه باشاد.     می

جايگاه مهار بيرونی نيز با سطح بااي  ميازان   

ساز  زاد فرسوده فرد از عوامخ تنيدگی ادراكا 

 شغلی همراه است.

 فرهنگاای آمااوزش و   مطالعااا  ميااان 

امكان يا محدوديت اعتبااس   تواند پرورش می

المللی را بارا  ماا روشان كناد      و تطبيق بين

توجه  تربيت مورد (. تعليم و5381دار،  )معدن

اكثاار مااردم عاارار دارد. نويسااندگان، شااعرا،  

وشانفكران و فيلساوفان   ر ،مصلحان اجتماعی

كنناد و   همه درباره تعليم و تربيت بحاث مای  

هاار دسااته از رو  تجربيااا  خااود درباااره   

پردازنااد  ماهياات و نقااش آن بااه گفتگااو ماای

(. با توجه به اينكه معلم 5381)شريعتمدار ، 

ياات خاصاای در جريااان تربيتاای دارد و  ععمو

تقلياد شااگردان    اعمال او به عنوان الگو مورد

مصلحان را از باين اشخاصای كاه    است بايد 

انتخاا  نماود.    ،صالحيت اين شغخ را دارند

                                                 
5   - Collectivism 
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برخوردار  از دانش وسيع و معلوما  عميق 

تواند ماالك اصالی بارا  احاراز پايگااه       نمی

اجتماعی و مقام معنو  معلم باشاد داوطلاب   

اين شغخ بايد از شرايط خااص ديگار  نياز    

(. خشنود  5318برخوردار باشد )عسگريان، 

مهام در موفقيات    ی يكی از عوامخ بسيارشغل

عاملی است كاه   شغخ است. خشنود  شغلی

احساااس  باعااث افاازايش كااارآيی و نيااز   

گردد. خشنود  شاغلی را   خشنود  فرد  می

توان عامخ روانای علماداد نماود و ناوعی      می

سازگار  عاطفی با شاغخ و شارايط اشاتغال    

است. خشانود  شاغلی مفهاومی پيچياده و     

ه با عوامخ روانی، جسمانی چندبعد  است ك

 (.5311، 5و اجتماعی ارتباط دارد )هالند

خشاانود  شااغلی در حقيقاات نااوعی  

پذير  عاطفی فرد با شغخ و شارايط آن   توافق

است كاه خاود شاامخ دو مؤلفاه شاناختی و      

رفتار  است. جنبة شناختی، عقاياد كاركناان   

در مورد موععيت شاغلی و جنباه رفتاار  آن    

 را نسبت به شاغلش نشاان   رفتار  فرد تمايخ

دهد. جنبة شناختی باه دلياخ آنكاه رابطاة      می

نساابت بااه دارد، بيشااتر  بااا نگاارش فاارد  

برخوردار بيشتر   از اعتبار ها  رفتار  مؤلفه

 3(. فيشاار و اوهانااا 0000 ،0اساات )جكاا  

                                                 
1   - Holland 

2   - Jex 

پذير  عاطفی  خشنود  شغلی را نوعی توافق

انگارناد. از نظار    با شغخ و شرايط اشتغال می

نياز مجموعاه   ، (5311آبااد ،   شفيع) 4هاپاك

عوامخ گوناگونی مانناد ميازان درآماد، ارزش    

اجتماعی شغخ، شرايط محيط كار و فارآوردة  

 شود. اشتغال باعث خشنود  شغلی می

: تداشاااا ( اظهااااار5111) 1پااااالمور

پيونااد  حكاياات از هااا  متعاادد  گاازارش»

نارضاااايتی شاااغلی باااا عاليااام جسااامی و 

ربوط اسات،  ها  مختلف كه با شغخ م بيمار 

دارد. توضيح اينكه نارضاايتی شاغلی ممكان    

سااردرد،  هااايی نظياار اساات ساابب بيمااار  

)ص  «هااا  علباای گااردد خسااتگی و بيمااار 

511.) 

ها و مطالعا  زياد  به بررسی  پژوهش

ها  گوناگون در ارتباط باا خشانود     فرضيه

اناد   ههاا  شخصايتی پرداختا    شغلی و ويژگی

؛ 0000 ،6و اسااتيون ر )اومانسااون، اسااكورد

و مك  گ(. نويرو5115 ،1فريدمن و روزنمن

( پژوهشی را با هادف بررسای   5110) 8اوليو

ارتباط بين همخاوانی شاغخ و شخصايت باا     

                                                        
3   - Fisher, & Ohana 

4   - Happack 

5   - Palmer 

6   - Omunson, Schroeder, & Stevens 

7   - Friedman, & Rosenman 

8   - Nevlarug, & McOlive 
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خشنود  شغلی انجام دادند. نتاي ، همبستگی 

دار  را باااين خشااانود  شاااغلی و   معنااای

همخااوانی شااغخ و شخصاايت نشااان داد. در 

هاا  نسابتاز زيااد      هاا  اخيار پاژوهش    سال

دربارة خشنود  شغلی در كشور انجام شاده  

( در پژوهشاای بااا  5311زاده ) اساات. سااميع

عنااوان بررساای رابطااه نااوو شخصاايت و     

ها  فرد  دبيران مدارس شهر كرمان،  ويژگی

 خشنود  شغلی، نتاي  زير را به دسات آورد. 

بين نوو شخصيت دبيران و خشنود  شاغلی  

آنان و بين عامخ جنسيت و خشنود  شاغلی  

ولای باين سان،     ؛ن رابطه وجود داشات دبيرا

سابقه خدمت و رشته تحصيلی باا خشانود    

 دار  وجود نداشت. یشغلی رابطة معن

( رابطااه بااين خشاانود  5386بامبااان )

هااا  كاركنااان دولتاای و   شااغلی و ويژگاای 

بررسای عارار    ميردولتی جزيره كيش را مورد

گير  نمود كاه خشانود  شاغلی     داد و نتيجه

يشاتر از كاركناان دولتای    كاركنان ميردولتای ب 

در كاركنان ميردولتای ماهيات    ،همچنين .بود

باا  كار با تيپ تهور ، خشنود  از سرپرستی 

بين و خشنود  از حقاوق باا تياپ     تيپ واعع

عرارداد  رابطه داشت. در كاركنان دولتی نياز  

بين و  ها  واعع بين خشنود  از حقوق با تيپ

 در .داشااتدار وجااود  معناایتهااور  رابطااه 

باين كاركناان ميردولتای نسابت باه       ،جمووم

هاا    بيشتر  باين تياپ   شامالن دولتی رابطه

شخصاايتی هالنااد و مياازان خشاانود  شااغلی 

چناين  نياز  مشاهده شد. در كشور هندوستان 

 ،از جملااه .تحقيقاااتی صااور  گرفتااه اساات

( در پژوهشای تحات عناوان    0001) 5بهاتوارا

هاا  شخصايتی و خشانود      رابطه ويژگای »

هااا در  يااان كاركنااان شااركت  شااغلی در م

كااه بااين  بااه اياان نتيجااه رساايد« هندوسااتان

ويژگای شخصايتی روان    خشنود  شغلی باا 

 .رنجورخاااويی رابطاااه منفااای وجاااود دارد

همچنين، بين خشنود  شغلی با ديگر عوامخ 

پاذير ،   گرايی، توافق شخصيتی همچون برون

شناسی رابطاه مثبات وجاود     بازبودن و وظيفه

 ،از هندوساتان  ،(5111) 0دارد. مهرا و ميشارا 

گزارش كردند كه استرس شغلی وخشانود   

شغلی همبستگی منفای باا يكاديگر دارناد و     

هاا  شخصايتی بار رابطاه خشانود        ويژگی

 گذارند. میاثر شغلی و استرس شغلی 

پژوهش بررسای رابطاه   اين هدف كلی 

فرهنگاای در كشااور ايااران و هنااد در     بااين

 ها  شخصيتی و ارتبااط آن  خصوص ويژگی

باشاد. باا    مند  شاغلی دبياران مای    با رضايت

هايی كه  توجه به موضوو تحقيق فوق، فرضيه

  بررسای عارار خواهناد    در اين تحقياق ماورد  
 

                                                 
1   - Bhatewara 

2   - Mehra & Mishra 



 شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز مجله علوم تربيتي و روان

 

43 

 گرفت عبارتند از:

هاا  شخصايتی دبياران     بين ويژگی.  5

رابطاه  آنها ايرانی و هند  با خشنود  شغلی 

 وجود دارد.

بين ميزان خشنود  شاغلی دبياران   .  0

 دار  وجود دارد. و هند  تفاو  معنیايرانی 

هاا  شخصايتی دبياران     بين ويژگی.  3

 دار  وجود دارد. ايرانی و هند  تفاو  معنی
 

 روش
با توجه به ماهيت موضوو تحقيق، نوو 

ی پ  از وعوو اسات.  مطالعه همبستگی و علّ

را كلياه دبياران    جامعه آمار  تحقيق حاضار 

ليااه هااا  شااهر تهااران )ايااران( و ك دبيرسااتان

ها  شهر پوناا )هناد( كاه در     دبيران دبيرستان

( 0006-0001) 81-86سااااال تحصاااايلی  

 دهند.  تشكيخ می ،تدري  بودندبه مشغول 

در ايااان تحقياااق از روش تصاااادفی  

ا  متناسب با حجم جامعه استفاده شاده   طبقه

گاناه    است. به اين ترتيب كه از منااطق ناوزده  

و ، منطقه از شامال، جنا   1شهر تهران تعداد 

هاا    شرق، مار  و مركاز باه عناوان محاخ     

آور  اطالعا  انتخاا  شاده و از هار     جمع

تصااادفی  منطقااه چناادين مدرسااه بااه طااور 

گير  عارار   گزينش و معلمان آنها مورد نمونه

نفر مرد  503نفر،  004گرفتند كه حجم نمونه 

از منااطق   ،باشاد. همچناين   نفر زن می 505و 

ز شامال،  منطقاه ا  1مختلف شهر پونا تعاداد  

جنااو ، شاارق، ماار  و مركااز بااه عنااوان   

آور  اطالعا  انتخا  شده و  ها  جمع محخ

تصاادفی   از هر منطقه چندين مدرسه به طور

گير  عارار   گزينش و معلمان آنها مورد نمونه

نفر مرد  500نفر  003گرفتند كه حجم نمونه 

 441باشد. در نهايت تعداد  نفر زن می 503و 

 ليخ آمار  عرار گرفت.تجزيه و تح نفر مورد

در اين مطالعه از دو پرسشنامه به شرح 

 ذيخ استفاده شده است:  

 1پرسشنامه شااخ  تویايش شا لي    -1

(JDI) 

 ،گياار  خشاانود  شااغلی باارا  اناادازه

يكای از  پرسشنامه شاخص توصايف شاغلی   

گيار    تارين ابازار انادازه    تارين و رايا    دعيق

باار   باشاد كاه نخساتين    خشنود  شاغلی مای  

 ( در5161) 0هياولين  سميت، كندال وتوسط ا

در  .تدوين شاده اسات   دانشگاه كرنخ آمريكا

گويی به  دهندگان با پاسخ اين پرسشنامه، پاسخ

 سؤال كوتاه، نظر خود را در مورد هر 58يا  1

دهنااده  گانااه تشااكيخ هااا  پاان  يااك از جنبااه

خشاانود  شااغلی )شااامخ ماهياات كااار،     

حقااوق و همكاااران   ،سرپرسااتی، ترفيعااا  

                                                 
1   - Job Descriptive Index 

2   - Smith, Kendall & Hulin 
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 و يااا« خياار»و « بلاای»( بااه صااور  شااغخ

نهايات، بارا     و در نمايند بيان می« دانم نمی»

گاناه ماذكور، ياك     ها  پان   كدام از جنبه هر

ها   آيد كه مجموو كخ نمره نمره به دست می

خشانود  شاغلی   »دست آماده باه عناوان    ه ب

هاا    شود. تعداد ساؤال  نظرگرفته می در« كلی

نصاف  حقوق و ترفيعا   مقياس خشنود  از

باشد. بناابراين   ها  ديگر می ها  مقياس سؤال

آوردن نماره خشانود      به منظاور باه دسات   

شااغلی كلاای، مقايسااه و تجزيااه و تحليااخ    

ها  دو  ها با يكديگر بايستی ابتدا نمره مقياس

ضار  نمااييم.    0مقياس ماذكور را در عادد   

ا   ضرايب پايايی پرسشنامه مذكور را در پاره

باه نقاخ از معينای،    ها  خاارجی )  از پژوهش

( و در داخااخ كشااور بااا اسااتفاده از    5310

 -ها  مختلاف آلفاا  كرونبااك، كاودر     روش

دسات آماده اسات.    ه ريچاردسون و گاتمن ب

ضرايب پايايی پرسشانامه شااخص توصايف    

هاا و نماره كاخ     لفاه ؤبرا  هر يك از مشغلی 

گاازارش شااده  14/0تااا  65/0شاااخص بااين 

ن پاياايی  در هندوساتا ( 0001)است. بهاتوارا 

تاا   86/0هاا از   پرسشنامه را در خرده مقيااس 

در ايان پاژوهش    .گزارش كارده اسات   15/0

مجادداز بااا اساتفاده از روش آلفااا  كرونباااك   

ضريب پايايی كخ پرسشنامه حسا  شاد كاه   

)نموناه ايرانای( و    88/0نتيجه آن به ترتياب  

باشاد كاه حااكی از     )نمونه هند ( مای  81/0

امه اسات. رواياای  پاياايی بااي  ايان پرسشان    

محتوا  آن با استفاده از نظر متخصصاان هار   

 ييد عرار گرفت.أت دو كشور مورد

 (NEO) 1آزمون شخصيتي نئو -2

( با استفاده از 5110كر  ) و مك كوستا

امخ به اين نتيجه رسايدند كاه پان     وتحليخ ع

هاا  فارد  در    تاوان بارا  تفااو     بعد مای 

خصوصيا  شخصيتی منظور كرد. ايان پان    

 صيصااه يااا عامااخ عمااده عبارتنااد از: روانخ

باااز  ،(E) 3برونگراياای ،(N) 0رنجورخااويی 

 1پاذير   توافاق  ،(O) 4پذير  بودن يا انعطاف

(A)،  6شناسی وظيفهو (C) .NEO   برگرفتاه

از حرف اول سه عامخ اول اين مقياس اسات  

(. فاارم اصاالی اياان  0003، 1)هاارن و ميشااخ

 مااده دارد. ايان آزماون ياك     040پرسشنامه 

سازد كاه تحقيقاا     الگو  مفهومی فراهم می

هاا  عبلای را    مبتنی بار تحلياخ عواماخ دهاه    

كناد.   دربارة ساخت شخصيت، يكتارچاه مای  

عواملی كه در اين تست مطارح شاده اسات،    

 هاا  تحلياخ   ط تركيب منطقی و بررسای توس

                                                 
1   - Neurotism, Extroversion, Openess 

2   - neurotism 

3   - extroverion 

4   - openness 

5   - agreeableness 

6   - conscientiousness 

7   - Haren & Mitchell 
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عاااملی فااراهم شااده و موضااوو تحقيقااا    

هااا  باااالينی و   گوناااگون بررساای نمونااه   

رو،  سااالم بااوده اساات. از اياان  بزرگساااين 

سودمند  آن هم در كاربردها  بالينی و هام  

در مطالعااا  پژوهشاای ارزيااابی شااده اساات 

 (.5380)گروسی، 

تااوان باارا   را ماای NEOپرسشاانامه 

ا  از جهات   ها  مشااوره  استفاده در موععيت

شناختی  بودن، نداشتن محتوا  آسيب  خالصه

 كيد آن رو  هار دو بعاد نقااط عاو  و    أو ت

استفاده عرار داد )هارن   ضعف مراجعين مورد

 (.0003و ميشخ، 

فاارم ديگاار  بااه نااام   NEOآزمااون 

NEO-FFI    60دارد كااه يااك پرسشاانامه 

الی بااوده و باارا  پاان  عامااخ اصاالی    ؤساا

رود. اگار وعات اجارا      شخصيت به كار مای 

آزمون خيلی محدود بوده و صرفاز دستيابی به 

 ايان  ،اطالعا  كلی از شخصيت كافی باشاد 

ايان  گيارد. در   استفاده عارار مای   آزمون مورد

 پژوهش از اين فرم استفاده شده است.

دست آوردن ضريب پايايی باا  ه برا  ب

 NEO-FFI ،اساااتفاده از روش بازآزماااايی 

نفر از دانشجويان به فاصلة سه ماه  008رو  

، 80/0، 11/0، 83/0اجرا گرديد كاه ضارايب   

، N ،Eبه ترتيب بارا  عواماخ    11/0و  11/0

O ،A ،C (.5380دست آمد )گروسی، ه ب 

در اين مطالعه آلفا  كرونبااك محاسابه   

 و بارا  نموناه    11/0شده برا  نمونه ايرانای  
 

 بوده است. 18/0هند  

روش  پايااايی ازتعيااين ضاارايب باارا  

 ضاارايب اسااتفاده شااده؛  كرونباااك  آلفااا 

 ،N ،11/0=E، 13/0=O=86/0مااخ اباارا  عو

68/0=A 8/0 و=C بهااتوارا،   دما آ دسته ب(

ايان آزماون    روايای  بارا   ،همچنين .(0001

 1تحقيقاا    هندوستان از در( 0001)بهاتوارا 

 است و روايای  ساله كه رو  دانشجويان شده

ايران  در .دهد استفاده نمود نشان می باييی را

تعياين  خصاوص   بيشامار  در  تحقيقا نيز 

)گروساای،  اساات رواياای اياان آزمااون شااده

5380.) 

 
 نتايج

 هاي تویيفي مربوط به مت يرها افتهي
ها  آمار  )ميانگين،  شاخص 5جدول 

و انحراف معيار( متغيرهاا  ايان پاژوهش را    

باه منظاور بررسای    دهد. همچناين،   نشان می

مياازان رابطااه بااين پاان  عامااخ شخصاايت و  

متغيرهااا  خشاانود  شااغلی از همبسااتگی   

مااتري    0پيرسون استفاده شاد. در جادول   

نتااي    ارائاه شاده اسات.   همبستگی متغيرهاا  

يب همبستگی ادهد كه ضر نشان می 0جدول 

منفاااای بااااين ويژگاااای شخصاااايتی روان 
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عاملی شخصيتی، خشانود  شاغلی، در دبياران      ها  آمار  مربوط به متغيرها  پن  شاخص . 5جدول 
 ايرانی و هند 

  مت يرها

 هند ايران

 ميانگين تعداد
انحراف 
 معيار

 ميانگين تعداد
انحراف 

 ندارداستا

 41/6 68/34 003 08/6 11/35 004 روان رنجورخويی

 04/1 10/40 003 01/1 00/40 004 گرايی برون

 08/1 40/45 003 38/4 41/31 004 بازبودن

 80/1 63/31 003 14/4 65/31 004 توافق پذير 

 33/4 60/43 003 14/3 56/43 004 شناسی وظيفه

 60/0 05/06 003 83/3 11/01 004 از ماهيت كار خشنود 

 54/4 50/01 003 55/1 10/30 004 خشنود  از سرپرستی

 00/3 00/51 003 16/0 64/51 004 خشنود  از ترفيعا 

 11/5 00/51 003 55/0 11/54 004 خشنود  از حقوق

 11/4 10/08 003 11/6 10/33 004 خشنود  از همكاران

 18/0 14/08 003 51/3 15/30 004 خشنودياز شغخ به طوركلی
 

 ميزان همبستگی پن  عامخ شخصيت و خشنود  شغلی در بين دبيران ايرانی و هند  .0جدول 
 خشنودي

 ش لي 
  ويژگي

 شخصيتي

خشنودي از 
 ماهيت كار

خشنودي از 
 همكاران

خشنودي از 
 حقوق

خشنودي از 
 ترفيعات

خشنودي از 
 سرپرستي

خشنودي از 
 ش ل به طور

 كلي

 -318/0** -031/0** -511/0* -358/0** -056/0** -004/0** روان رنجورخويی 
 018/0** 011/0** 515/0* 513/0* 013/0** 554/0 گرايی برون

 033/0** 501/0 031/0** 505/0 -513/0* 550/0 بازبودن
 313/0** 554/0 014/0** 511/0* 011/0 551/0 پذير  توافق
 -505/0 -553/0 -034/0 -013/0 -501/0 -558/0 شناسی وظيفه

05/0p< **   01/0p< * 

كشور ايران و ان در ريبدها  شخصيت و خشنود  شغلی تحليخ واريان  چندمتغير  ويژگی .3جدول 
 ويلكز  هند با استفاده از آزمون يمبدا

 dfخطاي  dfفرضيه  F ارزش مت ير
سطح 

 داري يمعن
ضريب 

 اتا
 063/0 005/0 431 50 66/6 131/0 هند( -كشور )ايران
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ورخااويی و خشاانود  از ماهياات كااار   رنج

(05/0p<  004/0و-=r خشاااااااانود  از ،)

 (، خشنود r=-056/0و  >01/0pهمكاران )

(، خشنود  r=-358/0و  >05/0pاز حقوق )

 ،(r=-511/0و  >01/0pاز ترفيعاااااااااا  )

-031/0و  >05/0p)سرپرساتی  خشنود  از 

=r ) كلاای  شااغخ بااه طااور  و خشاانود  از

(05/0p<  318/0و-=r) رد.وجود دا 

يب همبستگی مثبت باين  اضر ،همچنين

گرايی و خشانود  از   ويژگی شخصيتی برون

 خشنود  از ،(r=013/0و >05/0pهمكاران )

 (، خشاانود  ازr=513/0و >01/0pحقااوق )

 خشنود  از ،(r=515/0و >01/0pترفيعا  )

خشنود   ( وr=011/0و >05/0pسرپرستی )

 (r=018/0و  >05/0p) كلای  شغخ به طور از

شود. ضريب همبستگی منفی بين  ه میمشاهد

بااازبودن و خشاانود  از  ويژگاای شخصاايتی

يب ا( و ضار r=-513/0و  >01/0pهمكاران )

همبسااتگی مثباات بااين ويژگاای شخصاايتی   

و  >05/0pبازبودن و خشنود  از ترفيعاا  ) 

031/0=r    و خشنود  از شاغخ باه طاوركلی )

(05/0p<  033/0و=r مشاهده )د.ش 

ويژگای   يب همبستگی مثبات باين  اضر

حقاوق   خشنود  از پذير  با شخصيتی توافق

(01/0p< 511/0و=rو ) خشااااااااانود  از 

خشانود    ( وr=014/0و >05/0pترفيعاا  ) 

( r=313/0 و >05/0pكلای )  شغلی باه طاور  

همبساتگی   ضاريب  گوناه  د. هاي  شا  مشاهده

ويژگاااای شخصاااايتی معناااای دار  بااااين 

در غلی شناسای و متغيار خشانود  شا     وظيفه

 ند  مشاهده نشد.دبيران ايرانی و ه

هاا    برا  مقايسه تفاو  ميانگين نمره

دو كشور ايران و هند در متغيرها  دبيران در 

هاا  شخصايت و خشانود      وابسته ويژگای 

شاااغلی از تجزياااه و تحلياااخ وارياااان     

( اساتفاده شاد.   MANOVA) 5چندمتغير 

مرحله اول، وجاود ياا    در ،در اين نوو تحليخ

دار  تركيااب خطاای   یوجااود معناا  عاادم

مساتقخ   اسااس متغيار   متغيرها  وابساته بار  

 كشور )ايران و هند( و در مرحله بعد، پ  از

ساطوح   تفكيك متغيرها  وابسته، تحلياخ در 

طريااق تجزيااه و تحليااخ   مسااتقخ از متغياار

د. بااه شاا( بررساای ANOVA) 0واريااان 

 نشاان عبار  ديگر، نتاي  ايان روش تحلياخ   

د كه آيا متغيرها  مساتقخ بار تركياب    نده می

 أثير دارند يا خير؟ی متغيرها  وابسته تخط

بررسای   MANOVAعبخ از اجارا   

باودن توزياع و همگنای     ها  نرماال  مفروضه

كوواريااان  ضاارور    -ماااتري  واريااان  

  است. در پاژوهش حاضار، مفروضاه نرماال    
 

                                                 
1   - Multivariate Analysis of Variance 

2   - Analysis of Variance 
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گروهی تحليخ واريان  كشور اياران و كشاور هناد در پان  عاماخ       بينها  نتاي  آزمون اثر .4جدول 

 بزرگ شخصيت و متغيرها  خشنود  شغلی

 مت يرهاي وابسته منبع مت ير
 مجموع

 مجذورات
 ميانگين

 F مجذورات
 سطح

 دارييمعن

 كشور
 )ايران و هند(

 005/0 631/48 64/0115 64/0115 گرايیبرون

 005/0 113/8 50/018 50/018 شناسیوظيفه
 01/0 051/1 03/005 03/005 بازبودن

 005/0 840/55 54/110 54/110 روان رنجورخويی
 005/0 134/53 31/338 31/338 پذير توافق

 001/0 06/3 30/501 30/501 خشنود  از ماهيت كار
 01/0 81/1 00/114 00/114 خشنود  از همكاران
 01/0 11/1 43/503 43/503 خشنود  از حقوق
 005/0 38/6 60/051 60/051 خشنود  از ترفيعا 
 005/0 13/8 81/408 81/408 خشنود  از سرپرستی

 005/0 01/55 18/331 18/331 خشنود  از شغخ به طوركلی

5 =df 

 -فربودن توزيع به وسيله آزمون كولماوگرو 

ها  ، و مفروضه همگنی كوواريان 5اسميرنوف

رائه شد )دنسای  ا «0باك  -ام»به وسيله آماره 

 (.0005 ،3و ريد 

 آزمااااااون دار  یسااااااطح معناااااا

 اسااميرنوف باارا  توزيااع   -فركولمااوگرو

شناسی، بازبودن،  گرايی، وظيفه متغيرها  برون

پذير ، خشنود  از  روان رنجورخويی، توافق

ماهيت كار، خشنود  از همكاران، خشانود   

از حقوق، خشنود  از ترفيعا ، خشنود  از 

                                                 
1   - Kolmagerorov-Smirnov Test 

2   - Box’s M 

3   - Dancey, & Reidy 

ز شغخ به طور كلی باه  خشنود  اسرپرستی، 

، 010/0، 018/0، 084/0، 068/0 ترتياااااااب

080/0 ،013/0 ،068/0 ،010/0 ،018/0 ،

ساطح  از  به دست آماد كاه   015/0 و 013/0

باودن   بزرگتر بود، لذا مفروضاه نرماال   01/0

 -در آزمون ام Fدار   یمعن برعرار است. عدم

دهنده وجود مفروضه همگنی  باك  نيز نشان

كوواريان  است. به عبار   ماتري  واريان 

 01/0بااه دساات آمااده در سااطح   Fديگاار، 

 باشد. دار نمی یمعن

تحليااااخ واريااااان  چناااادمتغير    

(MANOVA)  برا  تعيين اثر كشور )ايران

و هند( بر رو  متغيرها  وابساته اجارا شاد.    
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در پاسخ به سؤال پژوهش حاضر، همساو باا   

باه نقاخ    ،5111) 5ها  تاباچنيك و فيدل گفته

( محقااق از بااين  0005 ،ساای و ريااد  از دن

ويلكاز،    ياليی، يمبداپها  چهارگانه ) آماره

آزمااون  (0 ور ريشااهبزرگتاارين و  نااگهاتلي

انتخاا    Fويلكز را بارا  محاسابه     يمبدا

 كرده است.

 تاوان گفات    مای  4با توجه باه جادول   

 ، >005/0pويلكااز ) يمباادا  كااه آزمااون  

ان تاو  دهاد كاه مای    ( نشان می0Fو  318=66/6

 هاا  جامعاه بار    بودن مياانگين  فرضيه مشابه

اساس متغيرها  وابسته برا  دو كشور را رد 

اسااس   دسات آماده بار   ه كرد. ضريب اتا  ب

% از واريااان  3/6متغياار مسااتقخ دو كشااور، 

 كند. متغيرها  وابسته را تبيين می

 

 بحث
ها  پژوهش مبين ايان اسات كاه     يافته

 بين متغيرها  مختلاف ويژگای شخصايتی و   

در دارد.  رضاااايت شاااغلی رابطاااه وجاااود 

خصاااوص مياااانگين متغيرهاااا  ويژگااای  

ايرانای،  شخصيتی روان رنجورخويی دبياران  

از شاارايط  ،در مقايسااه بااا دبيااران هنااد    

                                                 
1   - Tabachnick, & Fidell 

2   - Pillai, Lambda, Hotelling, & Roy’s 

Largest Root 

تاوان آن را   تر  برخوردار بودند و می مطلو 

اين گونه تبيين كرد كه شرايط اعتصاد  بهتار  

توانااد از  تاار ماای و امكانااا  رفاااهی مطلااو 

ها  شغلی جلوگير  كناد.   ا و استرسفشاره

در خصااوص ميااانگين متغيرهااا  ويژگاای   

شناسای باين    گرايای و وظيفاه   شخصيتی برون

دبيران ايرانی و هند  تفااوتی مشااهده نشاد    

ولاای در بااين ميااانگين ويژگاای شخصاايتی   

دبيران هند  شارايط   ،پذير  بازبودن و توافق

تر  را داشتند. شايد به دليخ اين باشد  مطلو 

 «هفتاد و دو ملت»كشور هندوستان كشور  كه

ها و ادياان مختلاف در آن وجاود     است. فرعه

دارنااد و فرهنااگ اياان كشااور آنهااا را بااه    

شاان دعاو    ياه سازگار  بيشاتر باا همناوو   

خود را كه اند  گونه ياد گرفته آنها اين .كنند می

بااا هاار شاارايطی وفااق دهنااد. در خصااوص  

ار، ميانگين متغيرها  خشنود  از ماهيات كا  

خشنود  از سرپرستی، خشنود  از همكاران 

دبياران   ،و خشنود  از شاغخ باه طاور كلای    

ايرانی در مقايسه با دبياران هناد  از شارايط    

تار  برخاوردار بودناد. سااعت كاار       مطلو 

آماوز كمتار، شارايط آ  و     كمتر، تعداد دانش

تار، شارايط اعتصااد  بهتار و      هوا  مطلاو  

ماخ تأثيرگاذار   تواند از عوا امكانا  رفاهی می

خشنود  شاغلی دبياران ايرانای باشاد. در     بر 

خصااوص ميااانگين متغيرهااا  خشاانود  از  
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حقوق و خشانود  از ترفيعاا  باين دبياران     

 به طاور ايرانی و هند  تفاوتی مشاهده نشد. 

هاا  آمابياخ، هياخ،     يافتاه  كلی نتاي  فوق باا 

جاااج، هيگياان ،  ،(5114) 5تااايف هنساای و

 3جااج و يرسان   ،(5111) 0تورسن و برريك

تيه، فورتيه، والراند، توسن، بارر   پله و (0005)

رضاايت   د.نباشا  همسو مای  (5111) 4و بل 

شغلی به عنوان ياك متغيار عااطفی در نظار     

شاود و باه اراياه شاواهد  دال بار       گرفته می

بودن عاطفاه مثبات و منفای پرداختاه       مستقخ

گردد. بنابراين، با توجه به عقاياد  كاه از    می

( 5111) 1، ماسنر و اسنايدرمنرگسو  هرزب

رضايت شغلی لزومااز در عطاب    ،شود می ذكر

بسيار   .گيرد مقابخ نارضايتی شغلی عرار نمی

زاد و  هااا  درون از پژوهشااگران بااين جنبااه 

زاد بازخوردها و عقايد مرتبط باا حرفاه    برون

شوند )آرو ، بوچارد، سگال و  تمايز عائخ می

رسی فرايندها  بر لزوم واو ( 5181، 6آبراهام

عوامااخ رابطااه بنااا   روانشااناختی كااه زياار

صاحه   باشاند،  میبا رضايت شغلی  یشخصيت

 گذارند. می

                                                 
1   - Amabile, Hill, Hennessey, & Tighe 

2   - Judge, Higgins, Thoresen, & Barrick 

3   - Judge, & Larsen 

4   - Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, 

Brerc, & Blais 

5   - Herzberg, Mausner, & Snyderman 

6   - Arvey, Bouchard, Segal, & Abrham 

ها بررسی عابليت  هدف از اين پژوهش

است كاه كاركناان    یبينی عوامخ شخصيت پيش

د. دانن می خود سهيمضايت شغلی آنها را در ر

تاوان   هاا مای   اساس اين يافتاه  بر ،حال به هر

مخ شخصيتی باه عناوان عواماخ    عواگفت كه 

 د.نباش میمعلمان رضايت شغلی پيش بين در 

نكتاه  ايان  پژوهش مباين  اين ها   يافته

هاا    ويژگای و كه بين خشنود  شغلی  است

شخصاايتی دبيااران ايااران و هنااد تفاااو      

دار  وجود دارد و دبيران ايرانی نسابت   معنی

به دبيران هند  از خشنود  شاغلی بيشاتر    

اين گونه توان اين موضوو را  یم .برخوردارند

ر درمم عوانينی كه  تبيين نمود كه در هند علی

 شاهد مادوين شده، ها ت برابر  فرصتجهت 

 گوناه  هستيم. هاي   گسترده نابرابر  اجتماعی

بناد  خاصای بارا  طبقاا  و عباياخ       سهميه

هاا  اجتمااعی    تبعاي   ؛محزون وجود ندارد

قاا   يعنی جايی كه طب ،مانده در نواحی عقب

تربيات   سنتی افاراد  فاعاد   فرودست به طور

 ،1شااوند، وجااود دارد )درز و ساان تلقاای ماای

5111.) 

كردن كودكان امر  رايا    كار ،در هند

كاراناه حواور    است و يك بارآورد محافظاه  

ميليااون كااودك در بااازار كااار را  54باايش از 

                                                 
7   - Dreze, & Sen 
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محايط ياادگير    همچناين،  نماياد.   ييد مای أت

وجاود دارد،   فقيرانه در مناطق روستايی هناد 

آور و  با برناماه درسای و آموزشای ماالل    كه 

شامار   تعاداد بای   .باشاد  میهمراه كننده  خسته

يكای  نياز   ،در شاهر  ،هاا  آموز در كالس دانش

كه دبيران هند  باا آن   است یديگر از عوامل

باشااند. والاادين محااروم و فقياار،  روباارو ماای

كودكااان خااود را تشااويق بااه يااافتن كااار بااا 

د. دختاران املاب مسائوليت    نماين دستمزد می

 ،محافظت و نگهدار  از كودكان كاوچكتر را 

هنگامی كه مادران آنان در محخ كار هساتند،  

. هزينه واععی تحصايال  بااي   رندعهده دا رب

است. در هند، معلمان در مادارس دورافتااده   

و مجباور باه طای    كنناد   میروستايی تدري  

در بعوی مواعاع  آنها  .فواصخ طوينی هستند

شاوند. معلماان    جبور به ميبت از مدرسه میم

احترامی هستند.  مدارس نوعاز فاعد ح  خود

آنها عموماز رضايتی نسبت به شرايط زندگی و 

و بساايار  از آنااان   رنااددانحقااوق خااود  

مند به تغيير شاغخ هساتند )گووينادا و     عالعه

 (. 5113 ،5وارگز

فرض بر اين باوده   ،در پژوهش حاضر

به وياژه   ،افراد یخصيتها  ش است كه ويژگی

 ،گرايی برون ،ها  روان رنجورخويی در عامخ

                                                 
1   - Govinda, & Varghese 

در دو فرهنگ ايران و هند و خشنود  شغلی 

هاا    باا وجاود تبياين   دار دارند.  تفاو  معنی

شاااناختی و  شااناختی، روان  نظاار  زيسااات 

هاا  فرهنگای در    اجتماعی برا  نقش تفاو 

تجربه عواطف مثبت و منفی، سازوكار اصالی  

 .رساد  همچنان ناآشكار به نظر مای اين رابطه 

اناد كاه افاراد باا روان      هاا نشاان داده   بررسی

ها   رنجورخويی باي در رويارويی با موععيت

ماننااد  ،فعالنااهنزا از راهبردهااا  م اسااترس

نااين چگزيناای، تفكاار آرزومندانااه و هم دور 

فارد    جاويی مياان   ها  مبتنی بر ستيزه شيوه

رياز    بارون ور  و تخليه هيجانی ) مانند كينه

بگلای،  -گيرند )لای  ها  منفی( بهره می هيجان

 ،ساو  ديگار   (. از0001، 0ي نگولد پري  و

بگلای و همكااران نشاان     -نتاي  بررسای لای  

گرا بيشتر به اساتفاده از   دهد كه افراد برون می

ماننااد جسااتجو   ،اشااكال سااازگارانه مقابلااه

حماياات اجتماااعی، تفكاار مثباات يااا تفسااير 

د. نا تمايخ دار ،ز  و كنترلسا دوباره، جانشين

در تبيين اين يافته كه چرا دبيران هند  بيشتر 

از دبيران ايرانای در ويژگای شخصايت روان    

تاوان   رنجورخويی نمره بايتر  را آوردند می

اينگونه اذعاان نماود كاه در هناد در منااطق      

روستايی شرايط زنادگی خيلای باد اسات و     

                                                 
2   - Lee-Baggley, Preece, & Delgonis 
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ی بسيار  از مدارس فاعد آ  آشاميدنی و حت

توالاات هسااتند و هنااوز بساايار  از ماادارس 

ساياه، مياز و نيمكات     روستايی مجهز به تخته

آموزان و معلمان نيستند. با توجاه   برا  دانش

بااه شاارايط اجتماااعی محاايط كااار، شاارايط  

اعتصاد  محيط كار، تسهيال  رفاهی محايط  

فاارد ، رضااايت از زناادگی  كااار، وضااعيت

  ها  موجاود بار مبناا    تبعي ،  دبيران هند

در هند شديدتر بود. ايان   نوو طبقه اجتماعی

ايده كه طبقاا  فرودسات مساتحق دريافات     

آموزش نيساتند عميقااز در باين اعواا طبقاه      

متوسط هند  ريشاه دواناده و باا پيامادها      

آموزشی و اجتماعی سيساتم طبقااتی مواجاه    

گرديده است. در اين كشور عقاياد اجتمااعی   

 فرهنگاای كااه حتاای عبااخ از تولااد شااروو  و

شود. باعث تبعي  بر عليه دختران و زنان  می

شود. سنت بانفوذ برهمنی مطالعاه و داس   می

)كتا  هند  دانش( علام را مخاتص ماردان    

دانست و آماوزش زناان را ناوعی     برهمن می

نماود   تهديد برا  نظام اجتمااعی تلقای مای    

 (.5111، 5)دولت هند

آمااوزش معلمااان در هنااد از لحاااظ    

مدل آموزش معلم و از  استمحتو  مناسب 

محور  تبعيت -مدار مبتنی بر شايسته -متعهد

                                                 
1-  Government of India 

معلمااان هنااد    ،نمايااد. بااه هرحااال   ماای

عهاده   رها  ميرآموزشای زيااد  با    مسئوليت

زمااان   داشااته، مجبااور بااه آمااوزش در مااد 

هاا  كمتار  بارا      بيشتر  باوده و حمايات  

ا  وضااع موجااود دريافاات    بهبااود حرفااه 

 (.5116 ،0نمودند )كاررون و تانگوك می

نظااام باورهااا  فرهنگاای، رفتارهااا و   

توان  ها  معلمان و درك والدين را می ويژگی

 ؤثرمااتفاااو  در نظااام آموزشاای   ايجاااددر 

نام و  ثبت  دانست. حخ مشكالتی از عبيخ عدم

ماندگار  در تحصيال  را نبايد فقط محدود 

دانساات بلكااه دولاات داخلاای  مشااكال بااه 

رهنگای و  همچنين ما بايد به تأثير باورهاا  ف 

 ساير عوامخ ادراكی نيز توجه نماييم.

پژوهش اين توان گفت  می ،در مجموو

هاا    ر جهت شناخت ابعاد مختلف ويژگای د

متغيرها  مختلف رضايت شغلی  و یشخصيت

هناد وجاود    كه در بين دبيران اياران و است، 

بااردن نتاااي  تحقيااق در   بااا بااه كااار  .دارد

هااا  آموزشاای، دانشااگاهها    ريااز  برنامااه

ؤسسا  آموزش عالی و مراكز تربيت معلم وم

شاد تاا    دو كشور اين امكاان فاراهم خواهاد   

كسانی كه در آينده به حرفه تدري  مشاغول  

انتخاا    گازينش و  آگااهی  باا  شاد  خواهناد 

                                                 
2   - Carron, & Tangoc 
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افااراد  انتخاا  شااوند كاه صاااحب    .شاوند 

و انگيزه آنان باشند ها  خاص معلمی  ويژگی

ه متقابالز اينگون .در جهت علم و خدمت باشد

 مناد  شاغلی بهتار  خواهناد     افراد رضاايت 

داشت و شرايط مناسبی برا  آماوزش داناش   

 شد.خواهد آموزان فراهم 

به مسئوين آماوزش و پارورش در دو   

شاود كاه باا     پيشانهاد مای  ايران و هند كشور 

ايجاااد شاارايط يزم باارا  تقوياات احساااس  

امنيت شغلی معلماان، ارتقااس ساطح كمای و     

ش رضاايت شاغلی   كيفی مدارس برا  افازاي 

 معلمان اعدام نمايند.
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انتشارا  دانشگاه پيام  .شناسي و علوم تربيتي هاي آماري در روان روش(. 5311ديور، علی )

 نور.

هاي فردي باا رضاايت    بررسي رابطه بين نوع شخصيت و ويژگي. (5311زاده، سعيد ) سميع

نامه كارشناسی ارشاد دانشاكدة علاوم تربيتای، دانشاگاه       پايان .ش لي دبيران شهر كرمان

 عالمه طباطبايی.

 انتشارا  اميركبير. .فلسفه تعليم و تربيت(. 5381شريعتمدار ، علی )

 .هااي انتخااش شا ل    اي و نظريه و حرفهراهنمايي و مشاوره ش ل (. 5311) .آباد ، و شفيع

 تهران: انتشارا  رشد.

 تهران: اميركبير. .روابط انساني و رفتار سازماني(. 5318ريان، مصطفی )گعس

 انتشارا  دانيال. (.چاپ اول) رويكرد نوين در ارزيابي شخصيت(.  5380گروسی، ميرتقی ) 

 ان.تهران: ارسبار .شناسي كار روان(.  5311گنجی، حمزه ) 

تهاران،   .هاي بنياادين  نظريات و تئوري :آموزش و پرورش تطبيقي(. 5381دار، عباس ) معدن

 انتشارا  جنگخ.

هااي   بررسي رابطه رضايت شا لي در دبياران زن و مارد دبيرساتان     (.5310معينی، امراله )

ناماه   پاياان  .آموزش و پرورش ناحيه يك شيراز با سنوات خادمت و ننسايت آناان   

 د، دانشگاه تربيت معلم.كارشناسی ارش

يازد ،   .م س. حساينيان و  .ترجماة س  ؟حرفۀ مناسب شاما چيسات  (. 5311) .هالند، ج. ال

 انتشارا  كمال تربيت. تهران:
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