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تدوین مدل رضایت ش���غلی بر اساس سبک زندگی اسالمی، سازگاری زناشویی 

و جنسیت در معلمان

کوشه2، عبدا... شفیع  آبادی3، مجتبی سلم  آبادی4 کالنتر  یوسف جمالی1، سید محمد 

یخ پذیرش:  1395/04/05 یافت:  1395/03/09      تار یخ در تار

چکیده
پژوهش حاضر به دنبال بررس���ی برازش مدل رضایت ش���غلی بر اس���اس سبک زندگی 
اسالمی، سازگاری زناشویی و جنسیت در معلمان ابتدایی شهرستان شهریار است. 
که به  منظ���ور جمع آوری داده ه���ا، نمونه ای  ای���ن پژوهش از نوع همبس���تگی اس���ت 
ش���امل 200 نف���ر از معلم���ان مقط���ع ابتدایی ش���هریار ب���ه روش نمونه گی���ری تصادفی 
خوش���ه ای )100 مرد و 100 زن( انتخاب و پس از اجرا 166 پرسش���نامه جمع آوری شد. 
ابزارهای مورداس���تفاده پرسش نامه سازگاری زناشویی زن و شوهر )DAS(، فرم بلند 
کاویانی )ILST( و مقیاس رضایت شغلی دانت  پرس���ش نامه س���بک زندگی اس���المی 
بود و داده  ها به روش تحلیل مس���یر با اس���تفاده از نرم افزار آموس تحلیل شد. نتایج 
که س���بک زندگی اس���المی تأثیر مس���تقیم و مثبت بر رضایت شغلی دارد؛  نش���ان داد 
س���ازگاری زناش���ویی اثر معن���اداری بر رضایت ش���غلی ندارد و جنس���یت در رابطه بین 
رضایت ش���غلی با سبک زندگی اس���المی )سازگاری زناش���ویی و رضایت شغلی( نقش 
تعدیل کننده دارد. در نهایت با اصالحات انجام ش���ده، مدل فرضی از تبیین و برازش 
مناس���بی برخوردار است. سبک زندگی اس���المی قواعد مناسبی برای رشد فرد و بهتر 
که افراد می توانند با به  کارگیری این قواعد، خشنودی بیشتری  زیستن فراهم می کند 

کنند. در وقایع زندگی به ویژه شغل خود تجربه 

واژگان کلیدی: رضایت شغلی، سبک زندگی اسالمی، سازگاری زناشویی، جنسیت.
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1. مقدمه

که با بس���یاری از نیازهای انس���ان درآمیخته اس���ت و  از ابعاد مهم زندگی فرد اش���تغال اس���ت 

کار  ب���رای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر اس���ت. زندگ���ی هر فرد از طریق 

کشور به میزان و نوع عملکرد شاغلین آن بستگی دارد.  کردن تأمین می شود و خودکفایی هر 

گاهی  کار، میزان آ )ش���فیع آبادی، 1391( مطالعات سازمان بهداشت جهانی و س���ازمان بین المللی 

کاری به  موضوع س���المت عمومی افزایش داده  از مش���کالت س���المت روان را در محیط های 

است. در اروپا، 28% افراد شاغل، مشکالت سالمتی مرتبط با تنش های شغلی دارند  )کاوس-

کار می شود.  کلی قسمت عمده ای از زندگی روزانه افراد صرف  ماسفتی1.، و همکاران، 2007(. به طور 

کار، حقوق و دس���تمزد، رئیس و همکاران و رضایت از اعتماد متقابل بین افراد در  رضایت از 

سازمان و سایر موارد مرتبط با رضایت شغلی می تواند با رضایت از زندگی و در نهایت آرامش 

و سالمت روانی اعضای خانواده ارتباط مستقیمی داشته باشد.

کارایی بیشتر و احساس  که موجب  رضایت ش���غلی از عوامل مهم موفقیت ش���غلی است 

کارایی بیش���تری  که از ش���غل خ���ود رضایت دارند،  رضای���ت فرد از خویش می ش���ود. افرادی 

داش���ته و به احتمال بیشتری در شغل خود باقی می مانند. )دیمگلو2.، و همکاران، 2005( در مقابل، 

کارآمدی  که  کار است  نارضایتی شغلی عامل پیش بینی کننده  مهمی برای استعفا و غیبت از 

ک3 )1935( رضایت ش���غلی  کاهش می  دهن���د )ش���فیع  آب���ادی، 1391(. از دی���دگاه هاپا س���ازمان را نی���ز 

که با عوامل روانی، جسمانی و عاطفی ارتباط دارد؛ در  مفهومی پیچیده و چندبعدی است 

گینزبرگ4 )1951( به دو نوع رضایت شغلی اشاره می کنند: نخست، رضایت درونی  همین مورد 

کار و فعالیت عاید فرد می شود  که از اشتغال به  که از دو منبع حاصل می  گردد )احساس لذتی 

که بر اثر مشاهده، پیشرفت و انجام برخی مسئولیت  های اجتماعی و بروز توانایی  ها  و لذتی 

کار  که با شرایط اشتغال و محیط  و رغبت  ها به انسان دست می  دهد(. دوم، رضایت بیرونی 

ارتباط دارد و هر لحظه در حال تغییر است.

که بین مؤلفه های رضایت ش���غلی در  کاهه و هیودی )1391( در پژوهش خود نش���ان دادند 

1. Kovess-Masfety  
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که رضایت شغلی بیشتری دارند  کارمندانی  کارمندان با سالمت روان آنها ارتباط وجود دارد و 

از س���المت روان باالتری برخوردارند. به عالوه در بین افراد راضی از ش���غل، مش���کالت روانی و 

گزارش شده است. در مقابل، در افراد ناراضی از شغل، ابتال به انواع مختلف  جسمانی کمتری 

کدی1 )2014(  بیماری های روانی فراوانی بیش���تری دارد )حبیب.، و ش���یرازی، 1382(. سناس���و و سینگاپا

گرفتن نقش تعدیل کننده  در پژوهش خود تأثیر رضایت ش���غلی در میزان ش���ادکامی با در نظر 

ک���ه نتایج نش���ان داد، رضایت ش���غلی ارتب���اط مثبتی با  جنس���یت را م���ورد بررس���ی قراردادند 

کم است. شادکامی دارد و جنسیت نیز نقش تعدیل کنندگی دارد، اما تأثیر آن 

که می توان به سبک زندگی، میزان رضایت افراد  عوامل فراوانی بر رضایت شغلی مؤثرند 

کاربل، 20142؛ نصیر.، و همکاران2010،3؛  کرد. )بونت.، و  در زندگی زناش���ویی و تفاوت های جنسیتی اش���اره 

کاهش  که ممکن است بر افزایش یا  اهتا.، و همکاران4، 2007( س���بک زندگی از جمله عواملی اس���ت 

کار- خانواده تأثیرگذار باش���د؛ به عبارت دیگر پیش���رفت و توسعه یک جامعه در تمام  تعارض 

کتورهای  ابعاد آن مس���تلزم داشتن نیروی انسانی پویا و سالم است و سالمتی، وابسته به فا

که س���بک زندگی نقش مهمی در این میان ایفا می کند )پیامنی.، و همکاران، 1387(.  زیادی اس���ت 

هر دیدگاه و مذهبی، س���بک زندگی خاص خود را برای بش���ریت ارائه می دهد و مدعی است، 

که آنان ارائه می نمایند  جامعه مطلوب و زندگی سالم در نتیجه پیروی از روش زندگی است 

که  )رجب  نژاد.، و همکاران، 1391(. اس���الم نیز س���بک زندگی ویژه خود را ارائه می کند، نوآوری مهمی 

کلیت اسالم نگاه  که به آموزه  های اسالمی و  در س���بک زندگی اسالمی آورده ش���ده این است 

که »سبک« است به بررسی  شده است )کجباف.، و همکاران، 1390(. »سبک زندگی اسالمی« از آنجا 

رفت���ار پرداخت���ه و با ش���ناخت  ها و عواطف، ارتباط مس���تقیمی ندارد، ولی ب���ا توجه به اینکه 

اس���المی اس���ت، نمی تواند بی ارتباط با عواطف و شناخت ها باش���د. بر این اساس در سبک 

زندگی اس���المی، عمق اعتقادات، عواطف و نگرش فرد س���نجیده نمی ش���ود، بلکه رفتارهای 

که بخواهد مبنای اسالمی داشته باشد، باید  فرد موردس���نجش قرار می گیرد، اما هر رفتاری 

شناخت ها و عواطف اسالمی را نیز در برگیرد )کاویانی، 1391(.

1.Senasu  & Singhapakdi 
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کجباف و همکاران )1390( پژوهش���ی را به  منظور بررس���ی ارتباط س���بک زندگی اس���المی و 

که شادکامی با  شادکامی با رضایت از زندگی انجام دادند. یافته های این پژوهش نشان داد 

شش خرده مقیاس سبک زندگی )تفکر، علم، خانوادگی، مالی، باورها، عبادی و اجتماعی( 

رابطه مثبت و معناداری دارد؛ همچنین ارتباط سبک زندگی اسالمی با رضایت از زندگی نیز 

که بین داشتن سبک  تأیید ش���د. طغیانی)1392( نیز در پژوهش���ی در دانشجویان نش���ان داد 

کارآمد رابطه معکوس وجود دارد. خس���روانیان و همکاران )1392( در  زندگی اس���المی و افکار نا

مطالعه ای به بررس���ی رابطه دین داری و عمل به باورهای دینی با رضایت شغلی پرداختند، 

که از بی���ن ابعاد دین داری دو بع���د »احکام« و »اخالق« بر رضایت ش���غلی  نتای���ج نش���ان داد 

تأثیرگذار است.

یافته ه���ای پژوه���ش بذرافکن )1387( نیز در بررس���ی نقش عمل به اح���کام دینی در میزان 

که عمل به احکام  کارکنان دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، نشان می دهد  رضایت ش���غلی 

دین���ی با قدرشناس���ی و مس���ئولیت پذیری رابطه معن���اداری دارد. همچنی���ن نتایج پژوهش 

کار و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد  که بین اخالق  یوسف1 )2000( نشان داد 

کار با ابعاد تعهد س���ازمانی و برخی از ابعاد رضایت ش���غلی رابطه معنی دار دارد. اهتا  و اخالق 

و همکاران )2007( نیز در پژوهشی به منظور بررسی تأثیر برنامه اصالح سبک زندگی بر رضایت 

کارگران  ش���غلی افراد جامعه، اقدام به انجام مداخله ای به مدت 12هفته بر روی 264 نفر از 

که مداخله اصالح ش���یوه زندگی برای رضایت ش���غلی  کردن���د. نتایج این مطالعه نش���ان داد 

کارگران مفید است. این برنامه به ویژه از طریق تنظیم خواب افراد، به طور مؤثری بر رضایت 

کینگ و ویلیامس���ون2)2005( نیز در پژوهشی به روشن سازی رابطه  گذاشت.  ش���غلی آنان تأثیر 

کار، دین داری و رضایت ش���غلی پرداختند. با معرفی و بررس���ی مفاهیم  جلوه مذهبی محل 

که تعامل بی���ن موضع یک  کار توس���ط س���ازمان و افراد، مش���خص ش���د  جلوه مذهبی محل 

کار تأثیر قابل توجهی بر  کارکنان مربوط، به پذیرش جلوه مذهبی در محل  سازمان و تمایل 

رضایت شغلی دارد.

گرفت، س���ازگاری  ک���ه در پژوه���ش حاضر مورد بررس���ی قرار  از جمل���ه متغیره���ای دیگری 

1. Yousef
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اغل���ب پژوهش ه���ا اصطالح ه���ای »س���ازگاری زناش���ویی«، »رضای���ت  زناش���ویی اس���ت. در 

زناش���ویی«، »همبس���تگی«، »وفاق«، »یکپارچگ���ی«، »پایداری«، »پذیرش« و »ش���ادکامی« 

به جای هم مورداس���تفاده ق���رار می گیرند. )چن1.، و هم���کاران، 2007( بنابرای���ن، ارائه تعریف دقیقی 

از س���ازگاری زناش���ویی مشکل است و به نظر می رسد س���ازگاری زناشویی با رضایت زناشویی 

وجوه مش���ترکی دارد. بر این اس���اس، بالی2 و همکاران )2010( س���ازگاری زناشویی را هماهنگی 

که منجر به  کردند  و همدل���ی در وصول به اهداف مش���ترک زندگی بین زن و ش���وهر، تعری���ف 

احساس رضایت از زندگی زوجین می شود. همچنین سازگاری بین زن و شوهر به آنها اجازه 

کنند و یا به شیوه ای مناسب آن را حل نمایند، به طوری که  می دهد تا از تعارضات اجتناب 

ه���ر دو احس���اس رضایت���ی از ازدواج و رابطه با یکدیگر داش���ته باش���ند. بالی و هم���کاران )2010( 

که س���ازگاری زناش���ویی فرایند اصالح، اتخاذ و تجدیدنظر الگوی رفتار و تعامل فرد  معتقدند 

که  کثر رضایت در روابط اس���ت. امروزه ای���ن عقیده وجود دارد  و زوج برای دس���تیابی به حدا

کاری دارند و از س���وی دیگر عامل های محیط  مس���ائل خانوادگی تأثیر بس���یار قوی بر زندگی 

کاری نیز بر زندگی خانوادگی مؤثرند )بویار3.، و همکاران، 2005(.

که نقش فرد در خانواده از انجام وظایف  کار زمانی روی می دهد  تداخل مسائل خانوادگی با 

که محققان به بررسی  کاری مؤثر وی جلوگیری نماید. )زندی پور.، و مؤمنی جاوید، 1390( طی پژوهشی 

که هر دو  ارتب���اط بین رضایت ش���غلی و عملکرد ش���غلی ب���ا رضایت زناش���ویی میان زوجین���ی 

که روابط مثبت و معناداری بین رضایت شغلی و عملکرد  ش���اغلند پرداختند، مشاهده ش���د 

ش���غلی، رضایت ش���غلی و رضایت زناش���ویی و عملکرد شغلی و رضایت زناش���ویی وجود دارد؛ 

که در زوجین هر دو ش���اغل، با افزایش رضایت ش���غلی و عملکرد شغلی، رضایت  بدین معنی 

زناشویی زوجین افزایش می یابد )نصیر.، و همکاران،2010(. منجلوویچ و السچینگر4 )2002( در پژوهشی 

به منظور بررس���ی ارتباط بین رضایت ش���غلی و رضایت زناش���ویی زوجین هر دو ش���اغل نشان 

که ارتباط معناداری بین رضایت ش���غلی و رضایت زناش���ویی ای���ن زوجین وجود دارد.  دادند 

کارهای خانه را بین خود  که  تحقیقات نش���ان می دهد در خانواده های زوجین هر دو ش���اغل  

1. Chen 
2. Bali 
3. Boyar 
4. Manojlovich & Laschinger 
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تقس���یم می کنند و مراقبت از بچه ها نیز به عهده دو نفر اس���ت، زوجین  انگیزه بیش���تری برای 

کس���ب دارند. نتیجه اینکه، توازن مس���ئولیت ها و هم���کاری در این زوج ها تأثیر  کار و  زندگی، 

مثبتی بر رضایت زناش���ویی آنها می گذارد. در تحقیق انجام ش���ده توسط ش���اور و لیسی1 )2003( 

که 38% از واریانس رضایت شغلی، ناشی از عوامل سازمانی و توانمندی های  نشان داده شد 

روان ش���ناختی بوده اس���ت. لو2 و همکاران )2005( نیز 37% از رضایت ش���غلی را به عواملی مثل 

محیط کار، تعهد کاری و بارکاری مربوط دانسته اند. جالب اینکه دامنه ای حدود 62% تا %67 

از واریانس رضایت ش���غلی با تحقیقات انجام شده در این زمینه ناشناخته باقی مانده است. 

گسترده در زمینه تعیین عوامل مرتبط با رضایت شغلی، به نظر  بنابراین، با وجود تحقیقات 

که در بسیاری مواقع بعضی از عوامل اصلی در هاله ای از ابهام باقی مانده اند )اسپکتور،  می رسد 

که این مطلب اشاره به اهمیت تحقیق بیشتر در این زمینه دارد.  )2008

کار و خانواده دو بعد مهم زندگی را تشکیل می دهند و سالمتی همه جانبه فرد تحت تأثیر 

هماهنگی و تناسب این دو حیطه است و وجود تعارض بین این دو حیطه اغلب پیامدهای 

ناسازگاری برای فرد، خانواده، سازمان و جامعه دارد. )احمدی.، و همکاران، 1385( از طرفی، اسالم 

که برای تمام ابعاد زندگی دستوراتی دارد. از نظر اندیشه های اسالمی وضعیت  آیینی اس���ت 

کم  کلی حا کم بر خانواده نقش مهمی در به وجود آمدن نگرش های  اجتماعی اقتصادی حا

که از جمله این وظایف  بر س���بک زندگی دارد. در س���بک زندگی اسالمی هر فرد وظایفی دارد 

گرفته  کار در نظر  که در اسالم برای  کرد. اهدافی  می توان به وظیفه شغلی و خانوادگی اشاره 

کارها است  که از بهترین  می شود متعدد است، مانند تأمین ضروریات زندگی خود و خانواده 

که هیچ  کید فراوانی بر اس���تحکام ازدواج دارد، به گونه ای  )کاویانی، 1391(. بعالوه، دین اس���الم تأ

که نسبت  کسانی  بنایی در نزد خدا محبوب تر از ازدواج نیست. بر این اساس، انتظار می رود 

به ارزش های اس���المی پایبند هستند، سازگاری زناشویی بیش���تری دارند؛ زیرا تدین یکی از 

ارکان اساسی زندگی سعادتمندانه است )کاویانی، 1388(.

سبک زندگی اسالمی نوعی سبک زندگی مبتنی بر ارزش ها و عقاید اسالمی است. با توجه 

کاری و شغلی وی نیز می تواند  به آنچه ذکر شد سازگاری زناشویی و نیز تعامل فرد در محیط 

1. Shaver & Lacey 
2. Lu 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

51

ان
علم

ر م
ت د

سی
جن

ی و 
شوی

زنا
ی 

گار
ساز

ی، 
الم

اس
ی 

دگ
ک زن

سب
س 

سا
بر ا

ی 
شغل

ت 
ضای

ل ر
مد

ن 
دوی

ت

که وی برای خویش برگزیده اس���ت. نظر ب���ه اینکه جامعه ما  متأثر از س���بک زندگی ای باش���د 

جامعه ای با فرهنگ اس���المی است و با سبک زندگی اس���المی موافق است، پژوهش در این 

زمینه الزم به نظر می رس���د. بنابراین، اهمیت مقوله های رضایت شغلی، سازگاری زناشویی 

و س���بک زندگی از س���ویی و ارتباط ممکن بین آنها از س���وی دیگر، محقق را بر آن داشت تا به 

مطالعه و پژوهش در رابطه با این مهم بپردازد. 

در حقیق���ت پژوهش حاضر در تالش اس���ت تا بی���ن متغیرهای نامبرده، ب���ا تمرکز بر روی 

کند. با توجه به اهمیت  رضایت شغلی با عنوان متغیر پیش بینی شونده اصلی، پیوند برقرار 

که سهم هر یک از متغیرهای سبک زندگی  رضایت ش���غلی این پژوهش به دنبال این اس���ت 

اس���المی، سازگاری زناش���ویی و جنسیت در رضایت شغلی را مش���خص نماید؟ و آیا رابطه ای 

بین س���بک زندگی اس���المی، س���ازگاری زناش���ویی و جنس���یت با رضایت ش���غلی وجود دارد؟ 

که  ب���ر این اس���اس و در پی پاس���خ به س���ؤاالت مذک���ور، محقق به دنب���ال ایجاد مدلی اس���ت 

تأثیرگذاری مؤلفه های مطرح در س���بک زندگی اسالمی )اجتماعی، مالی، خانواده، سالمت( 

و نیز مؤلفه های اصلی در س���ازگاری زناش���ویی )رضایت دونفری، همبستگی دونفری، توافق 

دونف���ری و اب���راز محب���ت( را  بر رضایت ش���غلی )درونی و بیرونی( بس���نجد. بر این اس���اس، با 

اس���تفاده از مدل  یابی معادالت س���اختاریSEM( 1( پژوهش���گر به دنبال بررسی برازش مدل 

نظری مطرح شده درباره عوامل مؤثر بر رضایت شغلی است.

1. Structural Equation Modeling
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2. شیوه اجرای پژوهش

2-1. روش پژوهش

پژوهش حاضر، پژوهش���ی توصیفی از نوع همبس���تگی اس���ت. برای تجزی���ه  و تحلیل داده ها 

عالوه بر استفاده از نرم افزار SPSS برای شاخص  های آمار توصیفی، از نرم افزار Amos نیز برای 

ارزیابی برازش مدل استفاده شده است.

2-2. جامعه و نمونه آماری

ک���ه در اداره  جامع���ه م���ورد مطالعه در پژوه���ش حاضر تم���ام معلمان مقطع ابتدایی اس���ت 

آموزش  و پرورش شهرس���تان ش���هریار اس���تان تهران در س���ال تحصیلی 1393 - 1392 شاغل  

گروه نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوش���ه ای اس���تفاده  بوده اند. برای دس���ت یابی به 

ش���د. در تحلیل عاملی تائیدی، حداقل حجم نمونه بر اس���اس عامل ها تعیین می ش���ود نه 

گر از مدل یابی معادالت س���اختاری استفاده شود، حدود 20 نمونه برای هر عامل  متغیرها. ا

)متغیر پنهان( الزم اس���ت. حجم نمونه توصیه ش���ده برای تحلیل عامل تائیدی حدود 200 

نمونه برای ده عامل توصیه ش���ده اس���ت )کالی���ن، 2010، به نقل از هوم���ن، 1386(. لذا در پژوهش حاضر 

که پ���س از اجرا 166  گرفت  چ���ون 10 عام���ل وج���ود دارد، بنابراین200 نمونه م���ورد آزمون قرار 

 SPSS پرسش���نامه جمع آوری ش���د. برای تجزیه  و تحلیل داده ها عالوه بر استفاده از نرم افزار

برای ش���اخص  های آم���ار توصیفی، از نرم اف���زار Amos نیز برای ارزیابی برازش مدل اس���تفاده 

شده است.

2-3. ابزار پژوهش

2-3-1. آزمون سبک زندگی اسالمی

کوتاه  کاویانی )1388( ساخته شده است. دارای فرم بلند )135 سؤالی( و فرم  این آزمون توسط 

)76 س���ؤالی( اس���ت. آزمودنی باید ب���ا توجه به وضعیت فعلی زندگی خود ب���ه هر آیتم در یک 

کم تا خیلی زیاد« پاس���خ دهد. هر آیتم با توجه به اهمیتش،  طیف چهار درجه ای از »خیلی 

کثر 570 خواهد بود.  کل آزمودنی، حداقل 141 و حدا ضریبی بین یک تا چهار می گیرد. نمره 

آزم���ون فوق ده ُبعد ش���امل مؤلفه های اجتماعی، عبادی، باوره���ا، اخالقی، مالی، خانواده، 
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که در ای���ن پژوهش از  س���المت، تفک���ر و علم، امنیتی- دفاعی و زمان شناس���ی را می س���نجد 

که بیش���تر مرتبط با زمینه ش���غلی افراد اس���ت،  4 مؤلفه مالی، خانواده، س���المت و اجتماعی 

کل این آزمون 0/71 است )کاویانی، 1388(. نتایج تحلیل عوامل  که ضریب پایایی  اس���تفاده شد 

نیز روایی و ساختار عاملی مناسبی را برای آن نشان داده است. روایی همزمان آن با آزمون 

جهت گیری مذهبی 0/64 به  دس���ت  آمده اس���ت )کاویانی، 1388(. پایایی این آزمون در پژوهش 

حاضر 0/71 به دست آمد.

2-3-2. پرسش نامه سازگاری زناشویی

این مقیاس توس���ط اسپانیر1 )1976( به منظور س���نجش سازگاری بین زن و شوهر ساخته شده 

کار می رود. این  کیفیت رابطه زناشویی به  که برای ارزیابی  اس���ت. یک ابزار 32 سؤالی است 

مقیاس چهار بعد را می س���نجد: رضایت دونفری، همبستگی دونفری، توافق دونفری و ابراز 

محبت. همس���انی درون���ی خرده مقیاس ها بین خوب تا عالی اس���ت. مقیاس س���ازگاری زن 

و ش���وهر با ق���درت تمیی���ز دادن زوج های متأهل و مطلقه در هر س���ؤال، روایی خ���ود را برای 

گروه های شناخته ش���ده نشان داده اس���ت. این مقیاس از روایی همزمان نیز برخوردار است 

ک - واالس« همبس���تگی دارد. )یارمحمدیان.، و هم���کاران،1390(  و ب���ا »مقیاس رضایت زناش���ویی ال

کی، ضریب روایی0/94 و همچنین همسانی  مالزاده و همکاران )1381( با استفاده از روایی مال

درون���ی 0/95 برای این پرس���ش نامه به دس���ت آوردند. پایایی این پرس���ش نامه در پژوهش 

حاضر 0/83 به دست آمد.

2-3-3. پرسش نامه رضایت شغلی

این پرسش نامه توسط ایون2 و همکاران )1966( در قالب تئوری دو عاملی هرزبرگ تهیه شده 

که عب���ارات آن درباره عوامل انگیزش���ی )عوام���ل درونی( و  اس���ت و  حاوی 36 عبارت اس���ت 

عوامل بهداشتی )عوامل بیرونی( است. پس از محاسبه واریانس تک تک سؤاالت و واریانس 

کرونباخ ضریب پایایی 0/94 به دس���ت  آمده  کدام از افراد نمون���ه، از طریق فرمول آلفای  ه���ر 

و روایی پرس���ش نامه مذکور تأییدش���ده اس���ت )امینی تهرانی، 1384(.  پایایی این پرس���ش نامه در 

پژوهش حاضر 0/84 به دست  آمد.

1. Spanier 
2. Ewen 
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3. یافته های پژوهش

جدول شماره 1: یافته های توصیفی خرده مقیاس های تحقیق

کرونباخانحراف استانداردمیانگینتعدادشاخص آماری مقیاس آلفای 

16651/838/150/76اجتماعی

16659/838/410/71مالی

16630/354/890/69سالمت

16638/566/130/80خانواده

16637/647/860/78رضایت دونفری

16659/4311/660/79توافق دونفری

16617/184/020/64همبستگی دونفری

1669/212/330/68ابراز محبت

16692/2818/770/84رضایت شغلی درونی

16695/3123/690/91رضایت شغلی بیرونی

س���بک زندگ���ی اس���المی در این تحقیق ب���ا توجه ب���ه ادبی���ات تحقی���ق، دارای چهار بعد 

که خود دارای  که رابطه آنها با رضایت ش���غلی  و س���ازگاری زناش���ویی دارای چهار بعد اس���ت 

که در قالب یک مدل معادله س���اختاری س���نجیده ش���د. در جدول »ش���ماره  دو بعد اس���ت 

کمترین  1«، بیش���ترین میانگین مربوط به خرده مقیاس رضایت ش���غلی درون���ی )95/31( و 

میانگین مربوط به خرده مقیاس ابراز محبت )9/21( اس���ت. در پی پاس���خ به پرسش اصلی 

پژوهش )آیا مدل رضایت شغلی با توجه به سبک زندگی اسالمی، سازگاری زناشویی و متغیر 

تعدیل کننده جنس���یت در میان معلمان متأهل با داده  های تجربی برازش دارد؟( از تحلیل 

مسیر و نرم  افزار آموس استفاده شد. 
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جدول شماره 2: شاخص های برازش تحلیل مسیر مدل اصالحی

نام شاخص
شاخص های برازش

حد مجازمقدار

کمتر از 1/543

RMSEA)کمتر از 0/060/1)ریشه میانگین خطای برآورد

CFI)باالتر از 0/960/9)برازندگی تعدیل یافته

NFI)باالتر از 0/910/9)برازندگی نرم شده

NNFI)باالتر از 0/900/9)برازندگی نرم نشده

GFI)باالتر از 0/980/9)نیکویی برازش

AGFI)باالتر از 0/960/9)نیکویی برازش تعدیل شده

شکل شماره 2: مدل اصالحی در حالت ضرایب استاندارد شده

نتای���ج مرب���وط به اجرای م���دل اولیه در حالت اس���تاندارد ب���ه همراه برخ���ی از مهم ترین 

کوواریان���س میان برخی  ش���اخص  های ب���رازش تحلیل مس���یر مدل )پ���س از اصالح و ایج���اد 

زیرمقیاس های متغیرهای سبک زندگی اسالمی و سازگاری زناشویی( در شکل »شماره 2« و 

جدول »شماره 2« ارائه شده است.
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جدول شماره3: ضرایب و معناداری اثرات مستقیم سبک زندگی اسالمی بر رضایت شغلی

ک sigآماره معناداریβ استاندارد شدهضریب استاندارد نشدهنوع اثرمتغیرمتغیر مال

رضایت شغلی
3/180/593/430/001مستقیمسبک زندگی اسالمی )پیش بین(

0/390/030/930/09مستقیمسازگاری زناشویی )پیش بین(

که س���بک زندگی اس���المی اثر  آنچ���ه از نتای���ج ج���دول »ش���ماره 3« برمی  آید، این اس���ت 

مستقیمی بر رضایت شغلی داش���ت. رابطه سبک زندگی اسالمی با رضایت شغلی به صورت 

مستقیم برابر )t =3/43 و β=0/59( است و سازگاری زناشویی اثر معناداری بر رضایت شغلی 

)p> 0.05( .نداشت

جدول شماره 4: خالصه مدل اثر تعدیل جنسیت در رابطه بین سبک زندگی اسالمی و رضایت شغلی 

سطح معنی داریTخطای استانداردضرایب

0/015    2/499      77/628     190/248    مقدار ثابت

0/01  -3/709      57/646    -98/545    جنسیت

0/972     -0/340      0/425     -0/014      سبک زندگی

0/01     2/874      0/312      0/542      اثر تعامل

ب���ا توجه به اطالعات جدول »ش���ماره 4« مقدار س���طح معنی داری مربوط ب���ه اثر تعامل 

کوچک تر است. بر این اساس، جنسیت در رابطه بین سبک زندگی اسالمی و رضایت   0/05

شغلی اثر تعدیل کننده دارد. 

گاری و رضایت شغلی جدول شماره 5: خالصه مدل اثر تعدیل جنسیت در رابطه بین ساز

سطح معنی داریTخطای استانداردضرایب

0/248   1/158   74/00863/908    مقدار ثابت

0/01   2/842    36/694   48/546    جنسیت

0/099     1/659    0/500     0/830      سازگاری

0/01     -3/140    0/289    -0/330      اثر تعامل

ب���ا توجه به اطالعات جدول »ش���ماره 5« مقدار س���طح معنی داری مربوط ب���ه اثر تعامل 

کمت���ر اس���ت، پ���س جنس���یت در رابطه بی���ن س���ازگاری  و رضایت رضایت ش���غلی اثر  از 0/05 

تعدیل کننده دارد. 
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4. بحث و نتیجه گیری 

پژوهش حاضر به دنبال بررس���ی برازش مدل رضایت شغلی بر اساس سبک زندگی اسالمی، 

س���ازگاری زناشویی و جنس���یت در معلمان شهرستان شهریار بوده اس���ت. با توجه به نتایج 

تحلیل  های آماری، فرضیه نخس���ت مبنی بر برازش مناس���ب مدل رضایت شغلی با توجه به 

گردید. بر این اساس، استنباط  س���بک زندگی اسالمی، سازگاری زناش���ویی و جنسیت تأیید 

ک و پیش بین به صورت همزمان موردبررس���ی  که روابط بین متغیرهای مال می ش���ود زمانی 

گیرد، مؤلفه های س���بک زندگی اس���المی و مؤلفه های س���ازگاری زناشویی بر مؤلفه های  قرار 

که اس���الم با ارائه جهان بینی  گفت  رضایت ش���غلی تأثیرگذارند. در تبیین این یافته می توان 

ویژه  و بنیادی، فرد را برای زندگی دین  مدارانه، یاری می کند و منظومه تکالیف و برنامه های 

که تأثیر مفید و مؤثر آن بر حوزه های مختلف آش���کار اس���ت؛ چنانچه برای بهتر  کاملی اس���ت 

کدام از جنبه های زیس���تن بش���ر آموزه های���ی دارد و عمل به آن  زیس���تن و عملک���رد مؤثر، هر 

موازی���ن، رضایت و خش���نودی را برای نوع بش���ر ب���ه ارمغان خواهد داش���ت. )ر.ک: خس���روانیان.، و 

همکاران،1392؛ بذزافکن، 1387( از جمله این آموزه ها می توان به روایات مختلف و آیات قرآنی اشاره 

کرد. سبک زندگی هر فرد متأثر از نوع جهان بینی و ارزش های اوست.

جهان بینی مبتنی بر دستورات اسالم و ارزش های الهی به فرد کمک می کند سبک زندگی 

که فرد در راس���تای نیل به هدف نهایی خود یعنی، تقرب به خدا همه  خاصی را ش���کل دهد 

کار، خانواده، تحصیل، معاش���رت، بهداشت،  کس���ب و  ش���ئون زندگی خود از جمله عبادت، 

سخن گفتن، مصرف، زیبایی ظاهری و... را در مسیر این هدف قرار  دهد. از ابعاد مهم زندگی 

که فرد در زمینه های مختلف  فرد، وظایف ش���غلی فرد و مس���ائل زن  و شوهری اس���ت. زمانی 

کند، بی تردید همه اعمال او با احس���اس رضایت  زندگی  مطابق با این نوع جهان بینی عمل 

که تقرب به خدا منشأ اصلی آن است. همراه خواهد بود، احساس خشنودی 

که هنگام انجام  کمک می کن���د  س���بک زندگی اس���المی، با مداخل���ه در بینش فرد به وی 

که در این نوع ش���یوه زندگی  وظایف زندگی به رضایت الهی نیز توجه داش���ته باش���د. از آنجا 

ه���دف غای���ی نیل به رضایت الهی اس���ت، فرد با عمل طبق آموزه های اس���الم، به این هدف 

گاه  که فرد در انجام هر ی���ک از وظایف زندگی خودآ ب���زرگ زندگی خود دس���ت می یابد. زمانی 
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که عمل او مقدمه ای برای نیل به هدف غایی حیات اس���ت، انجام وظایف ش���غلی،  باش���د 

خانوادگ���ی و س���ایر وظایف زندگی برای او احس���اس رضایت ش���خصی به ارمغان م���ی آورد. بر 

کرد  کار و اصول اخالقی را در سازمان تقویت  اس���اس نظریه دیدگاه اس���المی، می توان اخالق 

کاهش تبعیض، بی عدالتی، نارضایتی، افزایش روحیه سازمانی و  که تحقق این امر از س���ویی 

کارکنان و و از س���وی دیگر رش���د و تعالی انس���ان ها، بالندگی سازمان ها و  تعهد و رضایت را در 

پیشرفت جامعه را  در پی خواهد داشت. )باقریان.، و بهشتی، 1390(

که بین این حوزه ها  حوزه های مختلف زندگی انسان تحت تأثیر یکدیگر قرار دارند. زمانی 

کار - خانواده بروز می کند. این  هماهنگی وجود نداشته باشد، پدیده هایی همچون تعارض 

که وظایف ش���غلی مانع انجام وظایف خانوادگی می شود و نقش  پدیده زمانی روی می دهد 

فرد در خانواده از انجام مؤثر وظایف ش���غلی او جلوگیری می نماید. )زندی پور.، و مؤمنی جاوید، 1390( 

گرفتن وظایف ش���غلی و خانوادگی و قرار دادن این دو حوزه  س���بک زندگی اس���المی با در نظر 

که پژوهش  مهم در یک راس���تا، موج���ب رضایت فرد در ای���ن دو حوزه می ش���ود. همان گونه 

حس���نی و هم���کاران )1391( نش���ان می دهد آموزش مهارت ه���ای ارتباطی زناش���ویی مبتنی بر 

آموزه های اس���الم بر س���ازگاری زناش���ویی زوجین مؤثر بوده و باعث افزایش سازگاری زوجین 

کار از طریق  که اخالق اسالمی  می ش���ود. پژوهش بارس1 و همکاران )2011( نیز نش���ان می دهد 

کار با  تعهد س���ازمانی، اثر غیرمس���تقیم و مثبت بر رضایت ش���غلی دارد؛ یعنی اخالق اسالمی 

میانجیگری تعهد سازمانی به رضایت شغلی منجر می شود.

ک���ه مطالعات متعدد نق���ش تعدیل کنندگ���ی آن را در ارتباط با رضایت  از جمل���ه  عواملی 

کاربل، 2014( جنس زن و  کرده اس���ت، تفاوت های جنس���یتی افراد اس���ت. )بونت.، و  ش���غلی تأیید 

کدام با انجام  که باعث می شود هر  جنس مرد از نظر ژنتیکی ویژگی های خاص خود را دارند 

کند. عالوه بر  که بیش���تر با آن جنس تناسب دارد، احساس رضایت  نوع خاصی از فعالیت ها 

ویژگی های ژنتیکی، ویژگی های محیطی و فرهنگی زن و مرد نیز نقش قابل توجهی در تعیین 

کپ���ارا2 و همکاران )2005(  می���زان رضایت حاصل از انجام وظایف ش���غلی دارد. نتایج پژوهش ا

که افزایش حمایت های همسری به سطوح باالی رضایت شغلی در زوجین  نش���ان می دهد 

1. Bures 
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که جنس���یت، رابطه بین حمایت های زن  منجر می ش���ود، همچنین تحلیل ها نشان دادند 

که س���طوح باالیی از حمایت های زن   کار را تعدیل می کند، به  طوری   و ش���وهری و اس���ترس 

کاهش  کار مردان می ش���ود، ولی تأثیر قاب���ل توجهی بر  کاهش اس���ترس  و ش���وهری منج���ر به 

س���طح اس���ترس زنان ن���دارد. یافته های تحقیق لوپ���ز1 و هم���کاران )2010( نیز نش���ان می دهند 

که تفاوت های جنس���یتی در رابطه با رضایت ش���غلی اس���اتید دانش���گاه نق���ش تعدیل کننده 

کار و خانواده دو رکن اساس���ی زندگی بش���ر اس���ت. زمانی فرد می تواند زندگی  دارد. بنابراین، 

که ارکان اساسی زندگی او به خوبی به هم پیوند بخورند. برای پیوند  خشنودی داشته باشد 

و وحدت بخش���ی ارکان زندگی، نوعی الگو، س���بک و یا شیوه جامع با جهان بینی متعالی الزم 

که فرد در هر یکی از ابعاد زندگی خود  کند تا زمانی  که میان آنها روابط شبکه ای برقرار  است 

دچار مشکل می شود با بهره گیری از روابط شبکه ای موجود در سیستم، به آسانی به راه حل 

کرده است. سبک زندگی  صحیح دس���ت یابد. در این راس���تا اسالم نوعی س���بک زندگی ارائه 

کارایی راهبردهای آن را  که پژوهش ها  اس���المی حاوی راهبردهایی برای زندگی بش���ر اس���ت 

کرده اند. در این پژوهش بین متغیرهای پنهان و قابل مشاهده مدل، ارتباط منسجم  تأیید 

که این می تواند تبیین و پاسخی به چرایی برازش مناسب مدل رضایت  و متعارف وجود دارد 

شغلی با توجه به سبک زندگی اسالمی، سازگاری زناشویی و جنسیت باشد.

همچنین در این پژوهش رابطه سبک زندگی اسالمی با رضایت شغلی و نقش تعدیل کننده 

جنس���یت تأیید ش���د. از این فرضیه دو یافته اس���تنباط می شود؛ نخس���ت اینکه مؤلفه های 

س���بک زندگی اس���المی )اجتماعی، س���المت، خانواده و مالی( بر مؤلفه های رضایت ش���غلی 

ک���ه رفتار افراد در راس���تای  )رضای���ت بیرون���ی و رضای���ت درون���ی( تأثیرگذار اس���ت؛ بدین معنا 

چارچ���وب آموزه ه���ای اس���المی، ب���ا رضای���ت ش���غلی آنه���ا ت���وأم اس���ت. ای���ن یافته ب���ا نتایج 

پژوهش  ه���ای متع���ددی )ر.ک: خس���روانیان.، و هم���کاران،1392؛ یوس���ف، 2000؛ ب���ارس.، و همکاران، 2011( همس���و 

که طبق آموزه های اسالمی عمل می کنند از  اس���ت. این پژوهش ها نش���ان داده اند، افرادی 

رضایت شغلی برخوردارند. دوم اینکه جنسیت در رابطه با رضایت شغلی نقش تعدیل کننده 

که تفاوت های جنسیتی در  ارتباط سبک زندگی اسالمی با رضایت شغلی  دارد، بدین معنی 

1. Lopez Boo 
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کاربل )2014(، اهت���ا و همکاران )2007(،  مؤث���ر اس���ت. یافته حاضر با نتایج پژوهش  ه���ای بونت و 

کپارا و همکاران )2005(، شارما1 )2012( و زمینی و همکاران )1389( مبنی بر نقش مؤثر تفاوت های  ا

جنس���یتی در رابطه با رضایت شغلی همسو است. در تبیین اینکه چرا سبک زندگی اسالمی 

گفت: یکی از عوام���ل قابل توجه و تأثیرگذار بر رضایت  ب���ا رضایت ش���غلی رابطه دارد، می توان 

کم بر سازمان است )عسکری وزیری.، و زارعی متین، 1390(. شغلی، فرهنگ حا

گی���ر در س���ازمان از باوره���ا، اعتق���ادات، ارزش  ها و  فرهنگ س���ازمانی ب���ه مثاب���ه عاملی فرا

که بی تردید تحت تأثیر باورها، اعتقادات،  هنجارهای جاری در آن س���ازمان تشکیل می شود 

ارزش ها و هنجارهای آن جامعه قرار می گیرد. از طرفی فرهنگ غالب در کشور ما فرهنگ دینی 

و متأثر از جهان بینی اسالمی است. بر این اساس، دیدگاه اسالم نسبت به کار و فرهنگ اسالمی 

کارکنان چه بسا چیزی فراتر  کارکنان سازمان تأثیرگذار است. به عالوه امروزه  بر رضایت شغلی 

کاری بامعنا، امیدبخش و  کار جس���ت وجو می کنن���د. آنها به دنب���ال  از پاداش ه���ای مادی در 

خواستار اهداف متعالی در زندگی شان هستند. )هدسون2، 1989(  در فرهنگ اسالمی، راهبردهای 

گرفته ش���ده اس���ت و از این طریق  الزم برای دس���ت یابی به اهداف متعالی انس���ان ها نیز در نظر 

کارکنان را فراهم می آید. در این راس���تا خس���روانیان و همکاران )1392( در  نی���ز موجبات رضایت 

که از بین ابعاد  بررسی رابطه دین داری و عمل به باورهای دینی با رضایت شغلی نشان دادند 

دین داری دو بعد »احکام« و »اخالق« بر رضایت شغلی تأثیر معناداری دارد.

در پژوه���ش حاضر نق���ش تعدیل کنندگی جنس���یت در ارتباط س���بک زندگی اس���المی با 

رضایت شغلی تأیید شد. در تبیین این یافته می توان گفت که تفاوت های جنسیتی از طریق 

س���ه عامل مهم )مش���خصات ش���غل، خصوصیات خانوادگی و انتظارات شخصی( بر رضایت 

کنند. )کلون دی  شغلی زنان تأثیر می گذارند و باعث می شود زنان رضایت شغلی بیشتری تجربه 

مارتی3.، و همکاران، 2007( زنان و مردان هر یک به ابعاد مختلفی از شغل بیشتر اهمیت می دهند. 

برای مثال برای زنان اهمیت روابط با همکاران ارزش بیشتری دارد، در حالی که برای مردان 

پیش���رفت ارزش بیش���تری دارد. توضیح محتم���ل دیگر برای نگرش مثبت تر زنان نس���بت به 

1. Sharma
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که زنان ممکن است به خانواده نیز برای منبع دیگر رضایت وابسته باشند.  شغل این است 

همچنی���ن تفاوت انتظارات ش���خصی در زنان و مردان نیز می توان���د عامل مؤثری در توضیح 

کارب���ل )2014( معتقدند دو منطق ب���رای این یافته  تف���اوت رضایت ش���غلی آنها باش���د. بونت و 

کار از مردان محروم تر هستند،  که نشان می دهد زنان با وجود اینکه در بازار  ارائه شده است 

نس���بت به مردان تمایل به نش���ان دادن رضایت بیشتری از شغل خود دارند: نخست اینکه 

کار و درآمد خود داشته باشند و دوم اینکه ممکن  زنان ممکن اس���ت انتظارات پایین تری از 

کمتری قائل باشند. است آنها در مقایسه با مردان برای پاداش های بیرونی اهمیت 

تحلیل های آماری نش���ان می دهد، در رابطه س���ازگاری زناشویی با رضایت شغلی و نقش 

جنس���یت به عنوان تعدیل کننده، ارتباط معناداری بین س���ازگاری زناشویی و رضایت شغلی 

وجود ندارد، اما نقش تعدیل کنندگی جنس���یت این رابطه تأیید ش���د. از این یافته استنباط 

که مؤلفه های س���ازگاری زناش���ویی )رضایت دونفری، همبس���تگی دونفری، توافق  می ش���ود 

دونفری و ابراز محبت( بر مؤلفه های رضایت شغلی )رضایت بیرونی و رضایت درونی( تأثیری 

ک���ه این یافته ب���ا نتیجه پژوهش طالبی )1387( همس���و اس���ت. از طرف���ی پژوهش های  ندارن���د 

کیفیت زندگی  متعددی ارتباط مثبت بین رضایت ش���غلی با رضایت زناش���ویی، سطح باالی 

کارکرد بد زناشویی،  زناش���ویی، حمایت های زن  و ش���وهری و ارتباط منفی رضایت شغلی را با 

کرده اند )زندی پور.،  کار- خانواده و استرس زندگی زناشویی تأیید  تعارضات زناشویی، تعارضات 

و مؤمنی جاوی���د،1390(. ب���ا توجه به اینک���ه پژوهش های فراوانی تأثیر متغیرهای مربوط به مس���ائل 

کرده اند، می ت���وان در تبیین و چرایی یافته حاضر این گونه  خانواده را بر رضایت ش���غلی تأیید 

کرد: س���ازگاری زناش���ویی تحت تأثی���ر عوامل فردی، اجتماع���ی، فرهنگی، وضعیت  اظهارنظر 

کنونی زندگی، عوامل ارتباطی دوجانبه و فرآیندهای بین فردی قرار دارد. بی گمان این عوامل 

می توانند بر رابطه این دو متغیر تأثیر بگذارد، چنانکه در پژوهش حاضر نیز چنین بود. 

در پژوهش حاضر ارتباط متغیرهای سازگاری زناشویی، سبک زندگی اسالمی و جنسیت 

که با  گفت  با رضایت ش���غلی در قالب یک مدل علی بررسی شد. با توجه به یافته ها می توان 

عمل به آموزه های اسالمی و پیاده سازی آن در زندگی شخصی و کاری، می توان زمینه ارتقای 

س���ازگاری زناش���ویی و رضایت ش���غلی را فراهم نمود. همچنین با توجه به همبستگی باالی 
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مش���اهده شده بین رضایت شغلی و س���بک زندگی اس���المی، مدیران و مسئولین می توانند 

کارکنان از آموزه های دینی مثل به کارگیری پوس���ترهای حاوی  برای افزایش رضایت ش���غلی 

کارگاه های  کار بهره برند. برگزاری  کار و... در محل  آموزه های مذهبی در مورد منزلت و ارزش 

رضایت شغلی بر مبنای هستی شناسی اسالمی و جهان بینی دینی نیز می تواند در باال بردن 

کز مش���اوره  کارکنان مؤثر باش���د. همچنین  مش���اوران و روان شناس���ان در مرا رضایت ش���غلی 

می توانند با آموزش مؤلفه های سبک زندگی اسالمی برای زوجین در آستانه ازدواج در فراهم 

نمودن سازگاری بیش���تر زوجین اقدام نمایند. همچنین با آموزش مؤلفه های سبک زندگی 

اسالمی برای زوجین ناسازگار و در آستانه طالق، می توان ناسازگاری های زناشویی زوجین و 

کیفیت زندگی سود جست.  کاهش داد و برای بهبود  پدیده شوم طالق را 

از محدودیت های اجرایی پژوهش حاضر س���وگیری آزمودنی ها نسبت به پاسخ سؤاالت 

خصوص���ی ب���ه ویژه س���ؤاالت مربوط به مس���ائل خانوادگی و زناش���ویی اس���ت. بی تردید این 

که نتیج���ه تحقیق حاضر نیز از  کند  س���وگیری می توان���د نتایج پژوهش ها را ب���ا چالش مواجه 

آن مبرا نیس���ت. این موضوع می تواند پاس���خی به چرایی عدم رابطه بین سازگاری زناشویی 

با رضایت ش���غلی در پژوهش حاضر باش���د. همچنین ادبیات موضوع، متأثر از حجم وس���یع 

کش���ورهای توسعه یافته  کش���ورهای غربی انجام ش���ده است. در  که در  پژوهش هایی اس���ت 

کیفیات حیات ف���رد را تحت تأثیر قرار می ده���د، درحالی که به  ش���اخص رضایت ش���غلی تمام 

کیفیات حیات فرد همچون زندگی  نظر می رس���د در ایران یک تمایز مش���خص میان بعضی 

که نتایج  زناش���ویی و دیگر جنبه های زندگی وی همچون رضایت ش���غلی مشاهده می شود 

پرسش نامه  های تحقیق این موضوع را تأیید می کند.

کم آزمودنی ه���ا به تکمیل  از دیگ���ر محدودیت ه���ای پژوه���ش حاضر می ت���وان به رغب���ت 

پرس���ش ها و می���زان صح���ت خود اظهاری آنان اش���اره نم���ود. بااین حال تالش ش���د با جلب 

کمبود  ک���ردن اهمیت موض���وع، اعتماد آنان جلب ش���ود. همچنین  نظر آنها و خاطرنش���ان 

مناب���ع پژوهش���ی در حیطه س���بک زندگ���ی اس���المی در ارتباط با رضایت ش���غلی نی���ز از دیگر 

محدودیت های این پژوهش بود.
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