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خالصه 
 هايثيرااحتماال ت وسزايي است هكيفيت زندگي كاري داراي اهميت ب :مقدمه

از اين رو، هدف اساسي اين . گذاردجاي ميه رواني و اجتماعي بر كاركنان ب
بين كيفيت زندگي كاري و سالمت رواني مديران  يشناسايي رابطه ،پژوهش

  .آباد بودمدارس شهر خرم

 ينمونه. از نوع همبستگي است پژوهش حاضر يك تحقيق توصيفي: كارروش
آباد بود كه با استفاده از روش نفر از مديران مدارس شهر خرم 130تحقيق شامل 

براي . شده بودند ابانتخ 1389-90متناسب در سال تحصيلي اي گيري طبقهنمونه
كيفيت زندگي كاري و سالمت رواني  ينامهاز دو فرم پرسش هاگردآوري داده

 ،مستقل هاي ضريب همبستگي پيرسون، تيها با استفاده از آزمونداده. استفاده شد
  .ندتحليل شد SPSSافزار نرمبا كمك و  سويهتحليل واريانس يك 

مديران و سالمت رواني كاركنان همبستگي بين كيفيت زندگي كاري  :هايافته
چنين نتايج نشان داد كه مديران مرد در هم). P>00001/0( مستقيم وجود داشت

و نيز سالمت ) P>00001/0( مقايسه با مديران زن از نظر كيفيت زندگي كاري
اما بين مديران مدارس ابتدايي،  ،تري داشتندمطلوب وضعيت) P=006/0( رواني

راهنمايي و متوسطه تفاوتي در ارتباط با متغيرهاي كيفيت زندگي كاري و سالمت 
  .رواني مشاهده نشد

محيط  ،چه كيفيت زندگي كاري مديران مدارس افزايش يابد چنان :گيرينتيجه
و از اين رو سالمت رواني آنان  آمدهتري براي كاركنان فراهم كاري مطلوب

  .يابدافزايش مي
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The role of quality of work life in mental health of school principals 
Abstract 

 Introduction: Quality of work life is important that has a 
mentally and social effect on employees. The main aim of 
this research was to investigate relationship of quality of 
work life and mental health among school principals of 
Khorramabad city, Lorestan. 
  Materials and Methods: The current study is a descriptive 
co relational research. The sample was consisted 130 school 
principals of  Khorramabad city who were selected in 2010-
2011 academic year by randomized stratified method. In 
order to collect the required data regarding research 
variables, the quality of work life questionnaire and mental 
health inventory were used. The collected data were 
analyzed by using Pearson correlation coefficient, t-test and 
one-way analysis of variance, with SPSS software. 
 Results: On the basis of findings of the study, there was a 
positive correlation between quality of work life and mental 
health (P<0.000). Furthermore, results show male principals 
as compared to female had a better quality of work 
life(P<0.000) as well as mental health (P<0.006), but there 
was no difference among primary, guidance and high school 
principals according to their quality of work life as well as 
mental health. 
 Conclusion: Increasing quality of work life can lead to 
providing better work environment for employees so that 
their mental health could be improved. 
  

 Keywords: Quality of work life, Mental health, School 
principals 
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مقدمه
اند اي قرار گرفتهها در محیط اجتماعی پیچیدهامروزه سازمان
ها تا حد بسیاري مشروط به عملکرد مدیران در که موفقیت آن

بخش و در رهبري اثربخش، در ایجاد روابط انسانی رضایت
کارکنان از طریق برقراري شرایط مطلوب و ایجاد انگیزه در 

تردید، موفقیت بی. باشدبانشاط در محیط کار و در سازمان می
مدارس نیز به همکاري کارکنان با مدیریت در ایجاد روابط 

روابط بارور و سازنده باعث به . بارور و سازنده، وابسته است
شود که در آن وجود آمدن فضایی مطلوب و مناسب می

ان مدرسه احساس نشاط، طراوت و رضایت خواهند کارکن
کند به جاي تغییر توصیه می1در همین رابطه دیویس. کرد

ساختار، سعی کنید محیط کاري خود را تغییر دهید، زیرا توجه 
به روابط انسانی میان کارکنان و توجه به مسایلی چون بهبود 

ط کار ارتباطات و مشارکت، تاثیر انکارناپذیري در تلطیف محی
).1(خواهد داشت 

اي از اوقات زندگی مدیران آموزشی در بخش قابل مالحظه
گذرد، از این رو، کیفیت زندگی کاري آنان داراي مدرسه می
ي خود احتماال تاثیر سزایی است که این امر به نوبهاهمیت به

هنگامی که . گذاردروانی و اجتماعی بر آنان به جاي می
ها را ین سالمت روانی زیردستان هستند و آنمدیران به دنبال تام

کنند، باید مطمئن باشند که محیط روانی به این سو هدایت می
. مطلوبی براي فعالیت و سازگاري در مدرسه شکل گرفته است

ي دشواري نیازمند آن است که خود مدیران نیز از چنین وظیفه
به تمام سالمت روانی مطلوبی برخوردار باشند تا بتوانند آن را

مدیران شودمیباعثروانیسالمت.دهندسرایتسازمانارکان
هاي سازمانی و متغیرهاي محیطی، تر از واقعیتبا درك مناسب

مدیرانی که از . تري اتخاذ نمایندهاي بهتر و مناسبتصمیم
هاي سالمت روانی کمتري برخوردارند، نه تنها از مسئولیت

2ب کاهش اثربخشی و کارآییکنند و موجخود شانه خالی می

اي ي بروز پارهشوند، بلکه شاید سرچشمهدر انجام وظایف می
ها تاثیر پژوهش. مشکالت رفتاري در کارکنان نیز بشوند

کیفیت زندگی کاري بر عملکرد مدیران و کارکنان را مورد 

1Davis
2Effectiveness and Efficiency

افزایش کیفیت زندگی کاري براي ). 2،3(اندتایید قرار داده
. مبتنی بر توجه به عوامل متعدد استمدیران و کارکنان 
هاي کیفیت زندگی کارگیري شاخصتحقیقی نشان داد به

موجب افزایش کیفیت زندگی 3کاري بر اساس الگوي والتون
هاي چنین در پژوهشهم). 4(گردد ها میکارکنان سازمان

ي وري کارکنان، رابطهدیگري بین زندگی کاري و بهره
در تحقیقی نیز نتیجه گرفته ). 5،6(مستقیم به دست آمده است

بخشی با شد که کیفیت زندگی کاري کارکنان مراکز توان
). 7(دیدگاه آنان از بهداشت و رفاه جسمی و روحی مرتبط بود 

بازندگیکیفیتازعملکرد فیزیکیهايچنین بین حیطههم
افسردگیواجتماعیعملکرددراختاللاضطراب،هايحیطه

روان، سالمتهايدر حیطه.داري وجود داردیمعنهمبستگی
به هر حال، ). 8(مشاهده شد مردانازبیشترزناندراضطراب

شان آماده سالمت روانی، مدیران را براي انجام وظایف شغلی
بر عکس، افرادي که سالمت روانی پایینی دارند، . سازدمی

هاي الیتبیشتر مستعد ابتال به بیماري هستند و در نتیجه از فع
ي منطقی بنابراین، نتیجه. شغلی خود نیز بیشتر باز خواهند ماند

آن است که بگوییم داشتن سالمت روانی براي انجام وظایف 
عوامل مختلفی در تامین سالمت . مدیریتی بسیار ضروري است

برخی عوامل مربوط . کنندروانی در محیط کار، ایفاي نقش می
نی حاکی از اعتماد متقابل و با به شرایط محیط کار، جو سازما

نشاط، روابط بین کارکنان و به طور کلی کیفیت زندگی در 
.باشدمحیط کار و سازمان می

هاي نهضت با اندیشه4اگر چه مفهوم کیفیت زندگی کاري
میالدي آمیخته است، اما توجه 1940ي روابط انسانی در دهه

در خالل 1972سال به این واژه به طور جدي براي اولین بار در 
). 9(المللی روابط کار مورد توجه قرار گرفت کنفرانس بین

ي موضوع کیفیت زندگی کاري نشان ي اجمالی دربارهمطالعه
دهد که محققان در ابتدا به دنبال بهبود روابط کار از طریق می

ها بودند سپس تمرکز توجه به بعد انسانی و اجتماعی سازمان
. سازي شغل، معطوف گشتآن بر غنیاندیشمندان به نقش 

هاي کیفیت زندگی کاري بر اشکال گروهی پس از آن برنامه

3Walton
4Quality of Life Work
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،1مندي شغلیکار، مشخصات محیط کار موثر بر رضایت
وري کارکنان از طریق سیستم پاداش، جریان کار،بهره

در . هاي مدیریتی و محیط فیزیکی کار تمرکز یافتسبک
یت زندگی کاري در مورد هاي کیفآلهاي اخیر ایدهدهه

گیري، مدیریت مشارکتی و مشارکت کارکنان در تصمیم
بر همین اساس از کیفیت . گردددموکراسی صنعتی جستجو می

زندگی کاري تعاریف مختلف اما کمابیش مشابهی صورت 
برخی کیفیت زندگی کاري را واکنش کارکنان . گرفته است

ر خشنودي شغلی و نسبت به کار به ویژه پیامدهاي فردي آن د
ي دانند که بر پیامدهاي شخصی، تجربهسالمت روحی می

کاري و چگونگی بهبود کار در راستاي رفع نیازهاي فرد تاکید 
کیفیت زندگی 2در همین رابطه، گرینبرگ و بارون). 10(دارد 

دانند که سعی دارد کاري را یکی از فنون بالندگی سازمان می
رضایت، پذیرش مسئولیت و ي انگیزش وگانهعوامل سه

اي که به احساس تعهد نسبت به کار را تامین کند، به گونه
تردموکراتیکوترانسانیطریقازسازمانکارکردبهبودمنظور

گیري، کردن محل کار و دخالت دادن کارکنان در تصمیم
چنین بر اساس تعریف ارایه شده در هم). 11(شود طراحی می

مدیریت، کیفیت زندگی کاري شرایطی است فرهنگ جامع 
که در آن یک کارمند از مزایایی چون سرپرستی خوب، محیط 
کار مطلوب، حقوق مکفی و عادالنه و شغلی چالش برانگیز و 

و دیویس نیز 3نیواستورم). 12(بخش برخوردار باشد رضایت
معتقدند کیفیت زندگی کاري از دیدگاه و منظر کارکنان 

). 13(وبیت و عدم مطلوبیت محیط شغلی است عبارت از مطل
میرکمالی هم معتقد است کیفیت زندگی کاري به معناي 

ي گیري دربارهفرصت دادن به کارکنان براي تصمیم
خواهند شان که میمحصوالت یا خدمات شغل و یا مکان شغل

وي . کندترین وضعیت ارایه دهند، تعریف میآن را با اثربخش
شناختی سالم و چنان چه کار در شرایط رواندارد کهبیان می

هاي متعادل انجام گیرد منجر به باال رفتن ها و همکاريبا کشش
کیفیت زندگی و رشد نوعی احساس مثبت نسبت به کار و 

این احساس عالوه بر تامین نیازها و تحقق . شودمحیط آن می

1Job Satisfaction
2Greenberg and Baron
3Newstrom

اهداف فردي و سازمانی سبب سالمتی جسمی و روانی، 
و باالخره باال رفتن اثربخشی و کارآیی سازمانیوفاداري

).14(شود می
توان اظهار داشت که کیفیت زندگی کاري چنین میهم

نظران به هاي گوناگونی است که برخی صاحبداراي شاخص
ها عبارتند از به زعم والتون برخی شاخص. اندآن پرداخته

یستم شرایط ایمن و سالم کاري مانند ساعت کار معقول، س
ها مانند منديحقوق و دستمزد مناسب، فرصت رشد توان

دسترسی به اطالعات و استقالل در کار، امکان ترقی و 
هاي کاري پیشرفت، هماهنگی و انسجام اجتماعی مانند گروه

حمایتگر و گشودگی بین فردي، حفظ حقوق شهروندي مانند 
و آزادي بیان و حفظ اطالعات شخصی، تعادل مناسب بین کار

هاي زندگی خانوادگی و اجتماعی و در نهایت شغل سایر جنبه
مناسب اجتماعی مانند اهمیت اجتماعی کار در سازمان،

نیز معتقد است 4در همین رابطه، کاسیو). 15به نقل از (باشد می
مشارکت، پیشرفت شغلی، حل تضادها، ارتباطات سازمانی، 

غرور شغلی، بهداشت و سالمتی، امنیت شغلی، حقوق مناسب،
هاي ایمنی و حفاظت صنعتی و هویت سازمانی از جمله شاخص

در . باشدهاي سازمانی میکیفیت زندگی کار افراد در محیط
ي کیفیت هاي مطرح شده دربارهاین تحقیق از میان شاخص

زندگی کاري و با توجه به تعاریف ارایه شده در این موضوع، 
ها در مدیریت این شاخصي اجتماعی کاربرد چنین زمینههم

ها با یکدیگر ترکیب و چهار بعد امنیت مدارس، برخی شاخص
پذیري، نظام مشارکت و فرهنگ سازمانی، شغلی، انعطاف

). 16(گیرد تنظیم و به عنوان چهارچوب کار قرار می
همزمان با 1905مفهوم بهداشت روانی نخستین بار در سال 

از بهداشت روانی مانند . شتآغاز نهضتی با همین نام پدیدار گ
ي علوم انسانی، تعریف یکسان هاي حوزهبسیاري دیگر از واژه

این امر تا حدي از آن جا ناشی . و فراگیري در دست نیست
شود که هنوز تعریف پذیرفتنی از اصطالح بهنجاري نشده می

اي که پزشکان از منظر دانش پزشکی به آن است به گونه
ري یا سالم بودن را نداشتن عالیم بیماري اند و بهنجانگریسته

ها سالمت و بیماري را در دو به عبارتی، آن. کنندتلقی می

4Casio
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پزشکان معتقدند انسان سالم روان. اندقطب ناهمساز قرار داده
کسی است که در رویارویی با مشکالت مختلف اجتماعی، 

ز شناسان نیروان. بتواند در رفتارهاي خود تعادلی برقرار کند
هاي بیماري روانی وجود معتقدند که شاید در شخص، نشانه

نداشته باشد اما این به آن معنی نیست که وي از سالمت روانی 
کاملی برخوردار است سالمت روانی عالوه بر بدن سالم، 
نیازمند به محیط و شرایط زندگی سالم نیز هست، به ویژه در 

که محیط و این. وردخها، نیاز بیشتري به آن به چشم میسازمان
گذارد عوامل مختلف آن، چگونه بر ساختار روانی فرد تاثیر می

هاي محیطی ها و تعارضاي از پس کشمکشو فرد با چه شیوه
شناسی با هر آید، موضوعی است که دانش روانبرمی

). 17(رویکردي که دارد به آن پرداخته است 
ازگاري انسان معتقد است سالمت روانی به معناي س1منینجر

اي که بتواند به با خود و نیز جهان پیرامون اوست به گونه
نیز 2کاپالن). 18(بیشترین اثربخشی و شادمانی دست یابد 

. داندسالمت روانی را شامل سازگاري مداوم با شرایط متغیر می
وي بر آن است که انسان برخوردار از سالمت روانی، براي 

) محیط(درونی و الزامات بیرونی ایجاد تعادل میان تقاضاهاي
به هر حال، امروزه مفهوم سالمت روانی ). 19(کند کوشش می

بیش از هر چیز بر سازگاري و مطابقت فرد با محیط تاکید
کند و بر آن است تا آدمی را در برقراري و حفظ تعادل می

درونی با محیط و شرایط بیرونی توانایی بخشد اما نگاهی 
دهد که عواملی چون توانایی ه گفتیم نشان میاجمالی به آن چ

سازش با خود و محیط، آن هم با بیشترین میزان اثربخشی و 
، 3ها و فشارهاي زندگیشادمانی، رویارویی منطقی با واقعیت

پذیري، اعتدال بین تقاضاهاي درونی و الزامات بیرونی انعطاف
ینترو توانایی برقراري ارتباط با دیگران همگی از مهم

.آیندهاي سالمت روانی فرد به شمار میمالك
ي بین کیفیت بر همین اساس در این مقاله به شناسایی رابطه

زندگی کاري و سالمت روانی در مدیران مدارس شهر
ي آنها با برخی متغیرهايچنین رابطهآباد و همخرم

.ایمشناختی پرداختهجمعیت

1Menninger
2Kaplan
3Life stress

کارروش
از نوع همبستگی پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی و

در این روش، وضعیت فعلی کیفیت زندگی کاري و . است
آباد مورد بررسی قرار سالمت روانی مدیران مدارس شهر خرم

در تحقیق توصیفی محقق دخالتی در موقعیت، . گرفته است
وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاري یا کنترل نمی 

العه و به توصیف و تشریح کند و صرفا آنچه را وجود دارد، مط
. آن می پردازد

نفر 130ي آماري نهایی تحقیق حاضر عبارت از تعداد نمونه
و ) نفر39(، راهنمایی )نفر34(از مدیران مدارس ابتدایی 

آباد بود که با استفاده از روش شهر خرم) نفر57(متوسطه 
انتخاب 1389-90اي متناسب در سال تحصیلیگیري طبقهنمونه

اي متناسب روشی است گیري تصادفی طبقهروش نمونه. دندش
گروهی خود به طبقات که افراد جامعه با توجه به صفات درون

ها شوند و افراد نمونه به تناسب از بین آنمختلفی تقسیم می
گردند که در این تحقیق مدیران بر حسب موقعیت انتخاب می

به منظور . دندبندي شده بوجغرافیایی و مقطع تحصیلی طبقه
ي آماري از جدول کرجسی و برآورد حجم مناسب نمونه

کرجسی و مورگان براي برآورد حجم . مورگان استفاده شد
نمونه متناسب با حجم جامعه که بر اساس فرمول کوکران 

لذا با استفاده از . تنظیم شده بود، جدول برآورد را تهیه نمودند
، )نفر223(مدیران ي این جدول و با توجه به حجم جامعه

). 20(ي آماري انتخاب گردید نمونه
هاي مورد نظر، مجوزهاي الزم براي نامهقبل از اجراي پرسش

ورود به مدارس از مسئولین محترم آموزش و پرورش شهر 
نامذکرازکهشدخواستههاآزمودنیاز.گردیدآباد اخذخرم

قوقخودداري کرده و به منظور جلب همکاري و حفظ ح
ها فاش نخواهد شد و ها به آنان اطمینان داده شد که پاسخآن

به . نتایج به طور کلی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت
ها و پاسخگویی به سئواالت تحقیق منظور تجزیه و تحلیل داده
هاي اي بود، آزمونها که فاصلهنامهو با توجه به مقیاس پرسش

همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و استنباطی نظیر ضریب 
. آزمون تحلیل واریانس یک سویه مورد استفاده قرار گرفت

هاي مورد نظر جهت پاسخگویی به براي گردآوري داده
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نامه به سئواالت مطرح شده در پژوهش حاضر از دو فرم پرسش
: شرح زیر استفاده شد

در نامه این پرسش:ي کیفیت زندگی کارينامهپرسش-الف
توسط خورشیدي به منظور سنجش کیفیت زندگی 1387سال 

ي مذکور که شامل تعداد نامهپرسش. کاري مدیران ساخته شد
خیلی (اي لیکرت سئوال بسته پاسخ که در طیف پنج درجه28

تنظیم شده بود، کیفیت ) زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم
لی، زندگی کاري مدیران مدارس را در ابعاد امنیت شغ

گیري پذیري، نظام مشارکت و فرهنگ سازمانی اندازهانعطاف
ي مذکور از روش روایی نامهبراي تعیین روایی پرسش. کردمی

نامه با استفاده از ضریب پایایی این پرسش. محتوا استفاده شد
ي پایایی دهندهمحاسبه گردید که نشان88/0آلفاي کرونباخ 
).5(نامه استقابل قبول پرسش

مقیاس سالمت روانی در سال :1مقیاس سالمت روانی-ب
به منظور تعیین میزان سالمت روانی افراد 2توسط کامئو1992

این ابزار با انجام تغییرات جزیی براي تطبیق ). 21(ساخته شد 
آن با شرایط مدیران مدارس در تحقیقات متعدد مورد استفاده 

ور حاوي تعداد ي مذکنامهپرسش). 19،21،22،23(قرار گرفت 
دهندگان با انتخاب یکی گویه کوتاه و ساده است که پاسخ50

هاي همیشه، اغلب، گاهی، به ندرت و هیچ وقت، از گزینه
به منظور تعیین . دهندوضعیت یا احساس خود را نشان می

. ي مذکور از روش روایی محتوا استفاده شدنامهروایی پرسش
که با استفاده از آلفاي ي مذکور نامهضریب پایایی پرسش

ي دهندهنشانکهبود92/0گردیدمحاسبهمحققتوسطکرونباخ
پس از نامه، به منظور اجراي پرسش.پایایی باالي آزمون است

ها و کسب نامههاي الزم در مورد اجراي پرسشهماهنگی
مجوزهاي الزم، پرسشگران که تعدادي از دانشجویان سال 

دیده بودند، به واحدهاي آموزشی زشچهارم علوم تربیتی آمو
اجراي .ها را اجرا نمودندنامهمورد نظر مراجعه و پرسش

دقیقه 20تا 15نامه بر روي هر آزمودنی به طور متوسط پرسش
از . روز بود5ها نامهپرسشکشید و طول مدت اجرايطول می

134، تعداد بین مدیرانتوزیع شده در ينامهعدد پرسش140

1Mental Health Inventory
2Kamau

4از این تعداد، و عودت داده تکمیل شده ينامهپرسش
بنابراین، . ندکنار گذاشته شدمخدوش بودننامه به علت پرسش

. باشدنفر می130آماري تحقیق، عبارت از يتعداد نهایی نمونه
نتایج

آباد وارد این نفر از مدیران مدارس شهر خرم130تعداد 
ي نفر زن با دامنه62نفر مرد و68از این میان . تحقیق شدند

ي میانگین سابقه. سال بودند41سال و میانگین 55تا 31سنی 
. بود) سال15تا 1ي تغییر دامنه(سال 5ها مدیریت آزمودنی

میزان تحصیالت مدیران مدارس در مقاطع کاردانی، 
. نفر بود14و 102، 14کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب 

ي نفر مدیران در رشته13تعداد چنین مدرك تحصیلیهم
نفر در سایر 51نفر در علوم انسانی و 66مدیریت آموزشی، 

به منظور آزمون سئواالت تحقیق به . ها اخذ شده بودرشته
هاي ضریب همبستگی پیرسون به منظور ترتیب از آزمون

اي یعنی میزان کیفیت زندگی کاري و بررسی دو متغیر فاصله
ي مدیران زن و ان، آزمون تی براي مقایسهسالمت روانی مدیر

ي مدیران مرد و آزمون تحلیل واریانس به منظور مقایسه
نتایج آن در . مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه استفاده شد

.آورده شده است1جدول 

ماتریس ضرایب همبستگی بین سالمت روانی مدیران و -1جدول 
کیفیت زندگی کاري و ابعاد آن

رمتغی
سالمت روانی مدیران

19/156= میانگین
داريسطح معنیضریب همبستگیمیانگین

92/85673/0000/0کیفیت زندگی کاري
20/22495/0000/0امنیت شغلی

64/20630/0000/0پذیريانعطاف
16/21849/0000/0نظام مشارکت

91/21045/0615/0فرهنگ سازمانی

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون به 1هاي جدول داده
ي بین کیفیت زندگی کاري و سالمت منظور بررسی رابطه

نتایج مبین آن است که بین . دهدروانی مدیران را نشان می
99کیفیت زندگی کاري و سالمت روانی مدیران در سطح 

دار و مستقیمی وجود دارد ي معنیدرصد اطمینان، رابطه
)01/0<P ،673/0=r .( به عبارت دیگر هر قدر میزان کیفیت
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زندگی مدیران مدارس افزایش یابد، نمرات مربوط به سالمت 
دهند که بیشتر نتایج نشان می. یابدروانی آنان هم افزایش می

ابعاد کیفیت زندگی کاري مدیران یعنی متغیرهاي امنیت شغلی 
)01/0<P ،495/0=r(پذیري ، انعطاف)01/0<P ،630/0=r ( و

درصد 99در سطح ) P ،849/0=r>01/0(مشارکت نظام 

اطمینان با سالمت روانی رابطه دارند اما بین بعد فرهنگ 
از کیفیت زندگی کاري مدیران ) 05/0P> ،045/0=r(سازمانی 

2جدول . داري وجود نداردي معنیو سالمت روانی، رابطه
ي مدیران مرد و زن در رابطه با نتایج آزمون تی براي مقایسه

.دهدشان را نشان مییفیت زندگی کاري و سالمت روانیک

جنسیتي کیفیت زندگی کاري و سالمت روانی مدیران بر حسب نتایج آزمون تی براي مقایسه-2جدول 

داريسطح معنیتیي آزاديدرجهمدیران زنمدیران مردمتغیر انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
16/8805/767/8361/412829/4000/0کیفیت زندگی کاري

32/2353/307/2106/212842/4000/0امنیت شغلی
10/2100/218/2079/112877/2006/0پذیريانعطاف

53/2185/178/2030/112868/2008/0نظام مشارکت
20/2268/263/2173/212819/1233/0فرهنگ سازمانی

75/15992/1663/15272/1112878/2006/0سالمت روانی

دهد کیفیت زندگی کاري مدیراننشان می2چنان چه جدول 
درصد اطمینان، متفاوت است99مرد و زن با 

)01/0<P ،29/4=t( .ي میانگین کیفیت زندگی کاري مقایسه
مبین آن است که مدیران ) 67/83(و زن ) 16/88(مدیران مرد 

ي دهندهمرد از مدیران زن نمرات باالتري دارند که نشان
نتایج. تر آنان نسبت به زنان در این رابطه استوضعیت مطلوب

هاي به دست آمده در رابطه با ابعاد آزمون تی و میانگین
زندگی کاري مدیران مرد و زن نیز حاکی از آن است که 

داري از نظر مدیران مرد در مقایسه با مدیران زن به طور معنی
پذیري و نظام مشارکت، وضعیت را امنیت شغلی، انعطاف

ر فرهنگ اند اما در رابطه با متغیتر ارزیابی کردهمطلوب
چنین هم. داري بین آنان مشاهده نشدسازمانی، تفاوت معنی

دهند که بین مدیران مرد و زن از نظر سالمت نتایج نشان می
.)P ،78/2=t>05/0(روانی تفاوت معنی داري وجود دارد 

هاي به دست آمده در خصوص سالمت با نگاهی به میانگین
توان می) 63/152(و مدیران زن ) 75/159(روانی مدیران مرد 

نتیجه گرفت که مدیران مرد از سالمت روانی باالتري 
. برخوردارند

نتایج آزمون تحلیل واریانس یک سویه به منظور 3جدول 
ي کیفیت زندگی کاري و سالمت روانی مدیران مقایسه

.دهدمدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را نشان می

دهد بین مدیران نشان می3همان گونه که نتایج جدول 
مدارس مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه از نظر کیفیت 

داري وجود نداردزندگی کاري تفاوت معنی
)05/0>P ،369/0=F .( این مسئله در مورد ابعاد کیفیت زندگی

پذیري، نظام کاري یعنی متغیرهاي امنیت شغلی، انعطاف
ن نتایج چنیهم. کندمشارکت و فرهنگ سازمانی نیز صدق می

مبین آن است که بین مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی و 
داري وجود ندارد متوسطه از نظر سالمت روانی تفاوت معنی

)05/0>P ،723/0=F.(
بحث 

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کیفیت زندگی کاري و ابعاد 
پذیري، نظام مشارکت و فرهنگ آن یعنی امنیت شغلی، انعطاف

به این . ي مستقیم داردسالمت روانی مدیران، رابطهسازمانی با 
معنی که با افزایش کیفیت زندگی کاري مدیران، سالمت 

چنین نتایج مبین آن بود که هم. یابدروانی آنان نیز افزایش می
مدیران مرد مدارس متوسطه در مقایسه با مدیران زن از وضعیت 

مت روانی تري در رابطه با کیفیت زندگی کاري و سالمطلوب
برخی نتایج نیز حاکی از آن بود که بین . برخوردار بودند

مدیران مدارس مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه از نظر 
داري وجود ندارد کیفیت زندگی و سالمت روانی تفاوت معنی

- چنین ادبیات مرتبط با موضوع میبا توجه به نتایج فوق و هم
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ها مبتنی بر محیط کار سازمانگیري کرد هنگامی که توان نتیجه
روابط انسانی مطلوب باشد، ساختار سازمانی نیز بر مبناي 
تفویض اختیار الزم به مدیران و کارکنان براي مشارکت در 

که نتایج برخی . هاي سازمانی طراحی شودگیريتصمیم
کنند هاي صورت گرفته نیز از نتایج فوق حمایت میپژوهش

)7،8،24،25(

مقطعکیفیت زندگی کاري و سالمت روانی مدیران بر حسبي براي مقایسهنتایج آزمون تحلیل واریانس یک سویه-3جدول
داريسطح معنیFي آزاديدرجهمجذور میانگینمجموع مجذوراتواریانسمتغیرها

بین گروهکیفیت زندگی کاري
درون گروه

04/30
18/5171

02/15
71/40

2
127

369/0692/0

بین گروهامنیت شغلی
درون گروه

26/33
53/1201

63/16
46/9

2
127

75/1177/0

بین گروهپذیريانعطاف
درون گروه

23/3
48/486

61/1
83/3

2
127

422/0657/0

بین گروهنظام مشارکت
درون گروه

454/0
15/347

227/0
73/2

2
127

083/0920/0

بین گروهفرهنگ سازمانی
درون گروه

90/25
16/924

12/95
27/7

2
127

78/1173/0

بین گروهسالمت روانی
درون گروه

93/323
25/28462

96/161
11/224

2
127

723/0487/0

از طرف دیگر، امنیت روانی و شغلی مطلوبی براي تثبیت 
پست و مقام مدیران فراهم شود تا آنان با طیب خاطر به وظایف 
مدیریتی خود بپردازند و انجام کار نیز داراي انعطاف الزم 

در این صورت مدیران احساس نشاط، طراوت و رضایت . باشد
خواهند نمود و سالمت روانی آنان تا حدود بسیاري تامین 

زایش کارآیی ي خود موجب افاین وضعیت به نوبه. خواهد شد
از طرف دیگر ورال ). 26-6،5،3،2،28(شود مدیران می

نشان دادند که پایین بودن وضعیت بهزیستی در1وکوپر
هاي تولید ناخالص ملی درصد هزینه10تا 5هاي کاري، محیط

در این زمینه یکی از ). 28(دهد را به خود اختصاص می
در محیط کار، ها نیز اذعان داشت که انسجام اجتماعی پژوهش

ها و وظایف مدیران، آزادي عمل در کار، خط تنوع فعالیت
هاي ترین مولفههاي سازمان و داشتن امنیت شغلی از مهممشی

توان گفت هر می. روندکیفیت زندگی کاري به شمار می
هاي اندازه امنیت شغلی مدیران از طریق تثبیت آنان در دوره

ماعی از طرف مقامات هاي اجتحداقل چهار ساله، حمایت
هاي منصفانه از عملکرد مدیران مبتنی بر مافوق، ارزشیابی

1Worrall and Cooper

تناسب بین انتظارات شغلی مدیران و میزان شایستگی و 
هاي آنان صورت گیرد، سالمت روانی مدیران، کمتر توانایی

). 29(افتد در معرض خطر می
گیرينتیجه

وري و بهرهاز نقطه نظر سودمندي به منظور افزایش کارآیی 
ها باید مدیران و به طور کلی کارکنان مدارس و سازمان

شرایطی فراهم آورد تا سالمت روانی آنان افزایش یابد و یکی 
هاي از متغیرهاي مرتبط با این موضوع نیز ایجاد شرایط و زمینه

الزم جهت افزایش کیفیت زندگی کاري مدیران و کارکنان 
ها از عمر خود را در سازمانسوم است، زیرا آنان تقریبا یک

چنین اگر محیط و شرایط کاري در مدیریت هم.کنندسپري می
هاي الزم باشد، سالمت روانی مدیران مدرسه داراي انعطاف

از سوي دیگر هر اندازه نظام مشارکت در . یابدبهبود می
اي مدرسه نهادینه شده و مورد تاکید عملی قرار گیرد، به گونه

هاي گیرينان بتوانند مشارکت فعال در تصمیمکه تمامی کارک
آید که پذیري مشترك پدید میمدرسه داشته باشند، مسئولیت

هاي شغلی ناشی از پاسخگویی فردي مدیران را تواند تنشمی
توجه . کاهش دهد و به طبع سالمت روانی آنان را افزایش دهد

به نکات ذکر شده در رابطه با مدیران زن مدارس که از سطح 
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پذیري بیشتري برخوردار هستند از اهمیت بیشتري در آسیب
در این پژوهش برخی . مقایسه با مدیران مرد برخوردار است

انگیزگی و هاي خارج از کنترل محقق، نظیر بیحدودیتم
هاي مورد نامهکمبود وقت برخی مدیران جهت تکمیل پرسش

نظر موجب شد که احتماال آنان با دقت و توجه کافی به
هاي مورد نظر پاسخ ندهند و این امر تا حدودي ممکن گویه

.است بر نتایج تحقیق، تاثیر گذاشته باشد
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