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 چکیده

شادکامی و کنترل خشم با رضایت شغلی  های مهارتتعیین رابطه میان  باهدفپژوهش حاضر 
است. پژوهش از نوع کاربردی است که به شیوه  گرفته انجاممدیران و کارکنان بهزیستی شهر تهران 

است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و  اجراشدهتوصیفی با روش همبستگی  -پیمایشی
نفر با استفاده از فرمول  221نفر بوده که از این میان  725ن بهزیستی شهر تهران به تعداد کارکنا

های شادکامی  ها از پرسشنامه . برای گردآوری دادهاند شده انتخابعنوان حجم نمونه  کوکران به
 شده استفاده( و رضایت شغلی فیلد و روث 1335و خسروی ) اکبر زادهآکسفورد، کنترل خشم حاجتی، 

کرونباخ  یآلفا بیابزار، از ضر ییایگیری پا اندازه یتأیید و برا استادانپژوهش با نظر  ییروااست. 
 ،یمرکز یها )شاخص یو استنباط یفیاز آمار توص ها یافته لیوتحل هیتجز یاست. برا شده استفاده
های  یافته است. شده استفاده 22نسخه  SPSSافزار  ( و نرمرمنیو اسپ رسونیپ یهمبستگ یها آزمون

شادکامی کارکنان بهزیستی شهر تهران با رضایت  های مهارتدهنده آن است که بین  پژوهش، نشان
کنترل خشم و رضایت  های مهارتدار وجود دارد. همچنین بین  رابطه مستقیم و معنی ها آنشغلی 

 دار وجود دارد. شغلی کارکنان بهزیستی شهر تهران رابطه مستقیم و معنی

 

 .شهر تهران ی،ستیسازمان بهزم، رضایت شغلی، کنترل خش ی،شادکام: کلیدواژه
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 مقدمه
 حسوبی مسازماندر هر  منابع ترین باارزش یانسان یروین و ستا هاسازمان یایدن ،امروز یایدن

 و ییشناسا و استکلیدی  عواملی مرهون همواره رانیمد و ها سازمان تیموفق نیقی طوربه. شوند یم
 ،نیازها به توجه ازجمله. داشت خواهد دنبال را به ها سازمان شتریب هرچه کامیابی ،عواملی نیچن تیتقو
، به 1397و گیالنی، ولیک بنی دارد )نصیری  تیاهم اریبس افراد های سالمت روان ویژگی و هاییتوانا

 .(1391 ف،یسنقل از 
احساس  نسبی است و نسبت به کیفیت زندگی فرد، حساس است. ای مسئله ،شادکامی

تر  بخش هرچه محیط زندگی لذت نامند. های مختلف زندگی را شادی می مندی کلی در جنبه رضایت
های  با شادکامی و رضایت از زندگی بیشتری همراه است. ایجاد بنیان ای مالحظه قابلطور  باشد به

شناسی،  عنوان متمم رویکردهای کمبود مدار شروع کردند. این شاخه جدید از روان شناسی را به روان
، پارکز و سلیگمن) استپایدار هیجان مثبت اساساً مطالعه علمی نیرومندی است، شادی نوعی احساس 

 (.2114، 1استین
در شرایط  تا دهد العملی طبیعی در برابر تهدید، خطر و ... است که به ما اجازه می عکس ،خشم

ولی نباید فراموش کرد که برخورد فیزیکی با افراد و مواردی که ما را  ؛بحرانی از خود دفاع کنیم
و پیامدهای منفی خواهد  شود میناهنجار تلقی  ،تماعیاجر قانونی و لحاظ معیا کند از خشمگین می

به پرخاشگری  و دوداشت. عصبانی شدن یک هیجان طبیعی در انسان است اما زمانی که کنترل نش
ناموجه بوده و نتایج منفی برای خود شخص و اطرافیانش در پی خواهد  ،شودتبدیل کالمی یا فیزیکی 

کنترل خشم را  های مهارتشوند  کسانی که زیاد عصبانی می ویژه بههمه  لذا ضروری است تا داشت.
 .(1393)پروین و همکاران،  بیاموزند

های کاری به استفاده کارآمد از نیروی انسانی بر پایه  ها و محیط بدون تردید، موفقیت سازمان
یادی پیدا کرده، رضایت ها اهمیت ز ترین موضوعاتی که در سازمان علوم رفتاری بستگی دارد. از عمده

ها و  کننده رضایت شغلی در موقعیت اند عوامل تعیین شغلی است و بسیاری از پژوهشگران تالش کرده
ها و  ها نشان داده است که زمینه شرایط کاری مختلف را بررسی کنند. نتیجه برخی از پژوهش

نیز محیط کار، ساختار ها  کننده اساسی رضایت شغلی است و برخی پژوهش های فردی تعیین صفت
 های مهارتبر همین اساس، آموزش  (.2 :1331)هومن،  اند کننده دانسته سازمانی و مانند آن را تعیین

عنوان صفت فردی با توجه به تنوع فرهنگی محیط کار، از بعد  شادکامی و کنترل خشم به کارکنان به
های  کند از توانایی کارکنان ایجاب میکننده رضایت شغلی باشد. ماهیت شغلی  تواند تعیین دیگر می
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.Seligman, Parks & Steen 
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ها، توانایی تطبیق کارکنان بسیار مهم  ای برخوردار باشند. در میان این ویژگی اکتسابی و فردی ویژه
گذارد تا درنهایت رضایت  است و بر اهمیت برخورداری کارمندان از شادکامی و کنترل خشم صحه می

 .(1931، 1)فیشر و هانا شغلی ایشان فراهم آید
هر  .بخشی، پیشگیری و اجتماعی است سه معاونت توان :سازمان بهزیستی کل کشور شامل

دارای یک واحد ستادی با چندین زیرمجموعه است که تعداد آن بستگی به وسعت  کشور استان
بندی  جغرافیایی آن استان دارد. بهزیستی استان تهران به سه بخش شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم

شود. بهزیستی شمالی تهران شامل شهرستان شمیرانات است. بهزیستی مرکزی، مرکز شهر، شرق  می
بهزیستی شهر  دهد و بهزیستی جنوبی، دربرگیرنده شهرستان ری است. پوشش میو غرب تهران را 

 ها آن وابسته به های در ستاد و بقیه در مجتمع ها آننفر  241نفر پرسنل دارد که  645تهران مجموعاً 
 مشغول به کار هستند.

 های مرتبط با شادکامی و کنترل خشم سالیان متمادی است که در کشورهای توسعه آموزش
یافته و بلوک شمال بر روی کارکنان و جوامع مختلف پژوهشی به اجرا درآمده و نتایج منتشر شده 

شادکامی از  در تعریف های کار بوده است. جانبه شرایط فردی و اجتماعی در محیط حاکی از بهبود همه
 سـخ راپا نـوع شادکامی چیست؟ دو در پاسخ به این پرسش که ها آن که شد مشخص نگاه کارکنان،

 دوم، و کنند عنوان را( لذّت مانند)هیجـانی مثبت  حـاالت اسـت ممکـن اینکه اول»: کنند می مطرح
 رسد می نظر به بنابراین ؛«بداننـد آن های جنبه بیشتر در یا و کلی طور به از زندگی بـودن راضـی را آن
کـه  انسانی شود می موجب آن عاطفی بعد دارد.( و شناختی عـاطفی)اساسـی  جـزء شـادکامی دو که

 در و شود شناخته سرزنده و فردی بشّاش عنوان به دیگران نظر از است شادکامی احساس دارای
 چنین شـناختی نیز بعد از همچنین. کند برقرار ارتباط دیگران با تر بتواند راحت نیز اجتماعی مناسبات

 اطــراف رویــدادهــای و اتفاقــات و داردخـود  پیرامـون دنیـای بـه نسـبت مثبتـی نگرش فردی،
 .نگرد می بینانه دیــدی خوش بــا را خــود
 پردازند، می شناختی روان اختالالت به درمان ها آنپشتوانه  به بالینی متخصصان که هایی نظریه  

 غریزه از عنوان بخشی به را خشم تحلیلگر، روان درمانگر یک. کنند می را مشخص درمان نتیجه و نوع
 را شناختی، خشم درمانگران. شود می ایجاد فرآیندهای خودکار وسیله به که داند می پرخاشگری

 رفتاری دیدگاه از. دانند می فیزیولوژیکی الگوهای برانگیختگی و رفتارها ها، شناخت از ای مجموعه
 راهکارهای از یکی که تغییر یابد یادگیری طریق از تواند می و شده ایجاد یادگیری طریق از خشم
 .است ها مهارت این خشم، آموزش با مقابله در عمده

                                                 
1. Fisher & Hanna 
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در  ها آنآیند،  می حساب به جامعه مهم اقشار از بزرگ و های ها از سرمایه کارکنان سازمان
 های مهارت است. آموزش زیاد ها آن در و هیجانات خشم شیوع که هستند های کار در شرایطی محیط
کنندگان و  با مراجعه تر مناسب و بهتر ایجاد ارتباط وری و بهره در تواند می افراد این در خشم کنترل

 همچنین .کند یاری زندگی برای مناسب راهبرد آوردن دست به در را ها آن و باشد مؤثر اجتماع افراد
 کاهش ها آن بین در را شوم و بد اتفاقات ها و ناهنجاری از بسیاری تواند می ها مهارت این یادگیری

 وری، همچنین راهنمایی شرایط کار، افزایش عملکرد و بهره بهبود برای است الزم این جهت از. دهد
 مدیریت آموزش راستا این شود. در آموزش داده و بررسی ها مهارت این کارکنان سازمان، به کمک و

 های کار جلوگیری نماید. گر در محیط کاهش عوامل اخالل بر تواند می خشم
وری و جو سازمانی است.  رضایت شغلی کارکنان از ابعاد بسیار قابل توجه در افزایش بهره

 نظام کار، محیط شرایط مانند عواملی زاییده است، شغل به مثبت احساس نوعی که شغلی رضایت
پس ایجاد رضایت شغلی در . است فرهنگی عوامل تأثیر و کار محیط بر حاکم روابط شغل، سازمانی
های مؤثر در  شوند. باید راه به عوامل متعددی بستگی دارد که در کنار هم موجب رضایت میهر فرد 

و حرکت در راستای  ها آنایجاد رضایت شغلی کارکنان در هر سازمانی مطالعه شود تا با شناسایی 
 :1392)مقیمی و رمضان،  های سازمان تسهیل و تسریع شود افزایش رضایت شغلی، دستیابی به هدف

117.) 
کارکنان سازمان بهزیستی و با عنایت به مدیران و با توجه به ارتباط کاری پژوهشگر با 

بررسی ارتباط که رسد  های مددجویان آن سازمان در دادگاه انقالب، به نظر می رسیدگی به پرونده
کارکنان بهزیستی که با اقشار مدیران و های شادکامی و کنترل خشم با رضایت شغلی  مؤلفه
کارکنان سازمان بهزیستی مدیران و . الزم به ذکر است که کلیه الزامی استپذیر روبرو هستند،  آسیب

شادکامی و کنترل  های مهارتشهر تهران، به دلیل نوع کار و جامعه مراجعان، دوره های آموزشی 
 های مهارتهای مختلف  اند. لذا با تعیین رابطه مؤلفه خشم را در طول دوره اشتغال خویش گذرانده

های: رضایت از زندگی، خلق مثبت، سالمتی، کارآمدی، عزت نفس؛ کنترل خشم با  شادکامی با مقیاس
های رضایت  گیری، مهارت برقراری ارتباط، مهارت حل مسئله و مؤلفه های: مهارت تصمیم مقیاس

انی، ابهام های مالی، ایمنی شغلی، ساختار سازم بقه خدمت، دستمزد و پرداخت: ساهای شغلی با مقیاس
نقش، امیدواریم در جامعه آماری پژوهش منجر به ارائه نتایج قابل توجهی در بهبود جو سازمانی، 

 پژوهش شود. ها آنوری سازمانی  افزایش اعتماد سازمانی، اعتماد اجتماعی، افزایش عزت نفس و بهره

شادکامی و کنترل  های مهارتای میان  چه رابطه» که دهدپرسش پاسخ  این تا به داردتالش  حاضر

 «کارکنان بهزیستی شهر تهران وجود دارد؟مدیران و خشم 
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 بر همگان روشن است. که است واقعیتی ها همه سازمان در آن اهمیت و انسانی منابع

 نیروی انسانی، شغلی که عوامل گوناگونی در رضایت اند داده نشان پژوهشهای متعددهمچنین نتایج 
 از بسیاری و روانی سالمت و شغلی دلبستگی سازمانی، تعهد عملکرد، کننده دارد. بهبود تعیین نقش

 پیامدهای ست. اینا ها سازمان کارکنان در رضایت شغلی ایجاد پیامدهای ازجمله دیگر، رفتارهای

افزایش آن را برای ایجاد و  هایی اقدام انجام و کارکنان شغلی رضایت موضوع به ارزشمند، توجه جدی
دست  به ها بررسی و تحقیقات با شغلی رضایت وجوه مؤثر در و ابعاد شناسایی بخشد. ضرورت می

کارکنان مدیران و آید. بررسی عواملی همچون شادکامی و کنترل خشم بر روی رضایت شغلی  می
 شت.وری سازمانی خواهد دا سازمان بهزیستی تهران، قطعاً نتایج قابل توجهی بر روی بهره

رود تا رابطه رضایت از زندگی، خلق مثبت،  هایی از این دست، انتظار می با اجرای پژوهش
مهارت حل مسئله در  گیری، مهارت برقراری ارتباط، کارآمدی، عزت نفس؛ مهارت تصمیم سالمتی،

وری  بهرهکارکنان بهزیستی شهر تهران ارزیابی شود که عالوه بر افزایش مدیران و  رضایت شغلی
، ، ضمن بررسی وضعیت فعلی ایشانهای حین خدمت با کیفیت الزم سازمانی، ضرورت اجرای آموزش

کنندگان از خدمات  کنندگان و استفاده سبب افزایش ضریب اعتماد سازمانی و درنتیجه رضایت مراجعه
 سازمان بهزیستی خواهد شد.

شادکامی و کنترل خشم  های مهارتتعیین رابطه هدف اصلی از اجرای این پژوهش، 

 است. با رضایت شغلی مدیران و کارکنان بهزیستی شهر تهران

شادکامی و کنترل خشم با  های مهارتهای  در این پژوهش اهداف فرعی زیر با عنایت به مولفه
 رضایت شغلی، مورد توجه قرار گرفته است:

 ؛تهران شهر بهزیستی کنانکارمدیران و رضایت شغلی  با رضایت از زندگی مهارت رابطه تعیین -
 ؛تهران شهر بهزیستی کارکنان مدیران و رضایت شغلی خلق مثبت با مهارت رابطه تعیین -
 ؛تهران شهر بهزیستی کارکنانمدیران و  رضایت شغلی سالمتی با مهارت رابطه تعیین -
 ؛تهران شهر بهزیستی کارکنان مدیران و رضایت شغلی با کارآمدی مهارت رابطه تعیین -
 ؛تهران شهر بهزیستی کارکنان مدیران و رضایت شغلی با عزت نفس مهارت رابطه تعیین -
 ؛تهران شهر بهزیستی کارکنانمدیران و رضایت شغلی  با گیری مهارت تصمیم رابطه تعیین -
 ؛تهران شهر بهزیستی کارکنانمدیران و رضایت شغلی  برقراری ارتباط با مهارت رابطه تعیین -
 .تهران شهر بهزیستی کارکنانمدیران و رضایت شغلی  با حل مسئله مهارت رابطه تعیین -

 

 



03 9011زمستان  ،دوم، شماره دوازدهمسال  - پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي -فصلنامه علمي 
 

 و پیشینه های پژوهش مبانی نظری
احساسات و  حاکی از آن است که ،گرفته انجاممتفاوتی که  های پژوهشاز  به دست آمدهنتایج 

، فرد، بهتر درنتیجهو  ردب می ای، سطح امید را در فرد، باال مالحظه قابلشخصیت متعادل، به طرز 
وقتی تفکر انسان منفی باشد، احساس نیز منفی د. تواند از پس موانع اضطراب آفرین زندگی برآی می
با توجه به تفکرات  ها انسانزند.  و با تفکر و احساس منفی، عملکرد منفی از انسان سرمی شود می

 ای عده. دهند میوتی از خود ارائه متفاوتی که دارند، در مورد موقعیتی یکسان، تفسیر و تحلیل متفا
 زیستن شادتنها یک موقعیت ناخوشایند. اگر به دنبال  ای عدهدانند و  را فاجعه می آمده پیشموقعیت 

شود، قفل هر مشکل هم تنها  که هر قفلی با کلید خاص خودش باز می طور همانهستیم، باید بدانیم 
یم مشکلی را حل کنیم، شاید دچار جبر تکرار شده توان شود. اگر نمی با راه حل خاص خودش باز می

: 2111، 1م )پینتریچتکراری، توقع نتیجه مطلوب و دلخواهمان را داری های حلباشیم یعنی از راه 
221.) 

احساسات و  حاکی از آن است که ،گرفته انجاممتفاوتی که  های پژوهشاز  به دست آمدهنتایج 
، فرد، بهتر درنتیجهو  ردب می ی، سطح امید را در فرد، باالا مالحظه قابلشخصیت متعادل، به طرز 

توان نتیجه گرفت که شادکامی دارای  می بنابرایند. تواند از پس موانع اضطراب آفرین زندگی برآی می
های  است. افراد دارای روحیه شاد، هنگام انجام فعالیت افراد روحیه رابطه مستقیم با شخصیت و

 بیشتراندیشی  چارهدهد و دارای قدرت  های خود قرار می را سرلوحه فعالیت اندیشی روزمره مثبت
پدیدار  شادکامی، هنگامی دیگر، هنگام رویارویی با مشکالت کوچک و بزرگ زندگی هستند. به عبارت

، 2)سیسک هستند خودخود و محیط اطراف  از شود که انسان، دارای احساس رضایت بیشتر می
2113.) 

 های شاد و سالم دارای حس که در جوامع متمدن کنونی انسان اند داده ین نشانمطالعات همچن
شگرفی داشته و  تأثیر نباالیی خواهند بود. احساس مثبت شادکامی در زندگی شاغال پذیری مسئولیت

نسبت  بینانه خوشنگرشی مثبت و  دارای است. افراد شادکام، مؤثر ها آنبر عملکرد بهینه و اثربخش 
دنیای خود، سعی در  اتفاقاتهای منفی نسبت به  سوگیری جای به رویدادهای اطراف خود هستند و به

 (.15، 2113، 3کنند )روجاس این وقایع می استفاده بهینه از
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اند  پرداخته یمفهوم شادکام فیبه اشکال گوناگون، به تعر  زین  دیو پژوهشگران جد شناسان روان
  که یابی نهیزم یبه بررس ،یشادکام فی( در تعر2111) لای( و آرگـ1997) 1ـنریو د نریعنوان مثال، د به

  ای  یشامل حالت خوشحال ،یانجام شده، اشاره کرده و معتقدند که شادکام یفراوان یها نمونه یبر رو
 نی( است. ای)عواطف منف و اضطراب  یافسردگ  و فقدان یبودن از زندگ  یمثبت(، راض  جاناتی)ه سرور

 یدرون یامر  که یعـواطف مثبت و منف  مجموعه ـرا،یباشد ز فیتعار ریتر از سا جامع دیشا ف،یتعر
 اشاره دارد. یندگاز ز تیبه رضا ز،ین  یرونیب  بعد  نظر گرفته و در هستند را در

 استانداردهایبا  سهیمقا قیاز طر یو خوشبخت یاز شادکام یمعتقد است که بخش 2کالوسیم
و  انیخود با دوستان و آشنا سهیشود از نظر او مردم با مشاهده اطرافشان و مقا می نییتع یاجتماع

شادکام و  باشندها باالتر  دراستاندا نیکنند اگر ا را انتخاب می ییگذشته، اهداف و استانداردها یادآوری
 .(1391، انی)جعفر خواهند داشت یاندک یشادکام ،تر از آن باشند گردند و اگر پایین خشنود می

بنیادین مثل خشم، ترس، اضطراب،  های هیجانممکن نیست، مگر اینکه با  ها هیجان اداره
شادمانی، تعجب، اندوه، انزجار و عشق آگاه باشیم و همچنین از دانش کافی درباره سطوح هیجان، 

مثبت و منفی و شدت و  های هیجان، ها آنمراحل، تظاهرات جسمانی، عاطفی، شناختی و رفتاری 
این  هرقدرو  دهد میبه ما قدرت تحلیل و کنترل  ها هیجانبرخوردار باشیم. شناخت  ها آنضعف 

 ایم رفتهشناخت )قدرت( بیشتر باشد به سوی مدیریت و کنترل عواطف و بهبود روابط بین فردی جلوتر 
 (.2111 وسپ،گی)د ایم اشتهبرد، گام بزرگی در موفقیت زندگی خود در ابعاد گوناگون درمجموعو 

از  تواند یممهارت مدیریت خشم به حدی اهمیت دارد که بسیاری از کارشناسان معتقدند این مهارت 
منظورمان  درواقعکنیم  وقتی از مدیریت خشم صحبت می. ها در اجتماع بکاهد بسیاری از ناهنجاری

ها بلکه روی  کنترل خشم فرد در مرحله پیش از خشم است. مهارت کنترل خشم نه روی برانگیزاننده
های درونی و بیرونی تحریک  به علت برانگیزاننده دائماًمتمرکز است تا فردی که  ها آنواکنش به 

کند تا  به فرد کمک می درواقعشود بتواند عصبانیت خود را مهار و آن را کنترل کند. مدیریت خشم  می
یاد بگیرد چه طور خون سرد باشد و احساس منفی قبل از شروع خشم را مهار کند و تحت کنترل 

را  مسائلشود تا شما بتوانید  شود بلکه موجب می منجر نمی یزیر درونمهارت کنترل خشم به  .بگیرد
ترک محیط، تنفس دیافراگمی،  .به نوع دیگری تعبیر و تحلیل کنید تا خشم کمتری در شما ایجاد شود

ترین فنون مهار خشم  با فرد دیگر، شمارش اعداد به شیوه معکوس از اصلی وگو گفتتغییر وضعیت، 
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ندیشد و قبل از رسیدن به مرحله پرخاشگری از اخودآگاهانه به خشم خود بی صورت بهاست. باید فرد 
 (.1392ند )سیف، م خود منصرف شود و خشم را مهار کتصمی

کنترل خشم  های مهارتهای متعدد و متنوعی پیرامون پیامدهای مطلوب فراگیری این  پژوهش
 همکارانو  محمدخانی(، 1392) ی، امیری مجد و جعفریمثال تفرش عنوان بهصورت گرفته است. 

که فراگیری کنترل  اند داده( نشان 2117) همکارانگالس و ا( و د1393) همکارانو  (، پروین1339)
و بر رضایت از زندگی  دهد میزناشویی را کاهش  های تنش داری معنیبه میزان قابل توجه و  خشم

اند که توانایی کنترل خشم و برقراری ارتباط  خود تأکید کرده های یافتهدر تبیین  ها آن. افزاید می
 کند می و از دیگر سو به آنان کمک شود میاز یکدیگر  ها زوجسودمند از یک سو مانع از تکدر خاطر 

 همکارانتا اختالفات و تعارضات احتمالی خود را بدون ایجاد رنجش، از میان برانند. حسینی غفاری و 
بیشتر « درمانی آموزشی های گروه»ها در شرایط  که اثربخشی فراگیری مهارت اند داده( نشان 1335)

 است.
آنچه شغل و سازمان به او کند با  میزان ارتباط مشاهده شده بین آنچه فرد از شغلش مطالبه می

 (.222، 2113، 1به نقل از الند 1392ارزانی داشته، رضایت شغلی تعریف شده است )مقیمی و رمضان، 
 به ؛دارند خود یکنون مشاغل مورد در افراد که باورهاست و احساسات از ای مجموعه یشغل تیرضا

 انجام کار آن در که یطیشرا شغل، کی لوازم و طیشرا داشتن دوست یعنی یشغل تیرضا گرید عبارت
 (.1336 ،آبادی شفیع) شود می افتیدر آن یبرا که یپاداش و گیرد می

( 1933، 4؛ گاردنر1959، 3؛ کودلمن1993، 2پردازان )مانند لوک و همکاران بسیاری از نظریه
بودن چندبعدی  گیری رضایت شغلی باید چند قضیه اساسی در نظر گرفته شود: معتقدند در اندازه

های متعدد  ( رضایت شغلی، مفهومی مرکب از سازه1959) 7به عقیده اسمیت و بالزر ؛رضایت شغلی
ها و  ها، ارتباط ای از وظایف، نقش است؛ یعنی ارضای شغل، مفهومی واحد نیست و باید آن را مجموعه

ای دانست که همه با یکدیگر رابطه متقابل دارند. مثالً ممکن است فرد از  های درهم آمیخته پاداش
های ترفیع خود ناراضی باشد.  راضی و در عین حال، از سرپرستان و فرصتهمکاران و کار خود کامالً 

های گوناگون  های مشابه داشته باشند اما کامالً از جنبه همچنین، ممکن است در یک مقیاس نمره
 (.112 :1331، نقل در هومن، 1956، 6شغل خود با یکدیگر تفاوت داشته باشند )لوک
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بر پرخاشگری و  خشم کنترل اثربخشی آموزش مهارت یپژوهش( در 1393دهقان و معین )
نتایج نشان داد که آموزش  را بررسی کردند.اد به نفس والدین کودکان اوتیسم اعتم

بر  خشم کنترل باشد و آموزش مهارت بر اعتماد به نفس تاثیر معنادار می خشم کنترل مهارت

 .باشد پرخاشگری تاثیر معنادار می

بررسی میزان اثربخشی آموزش  باهدفی پژوهش( 1395نوایی و مهدی زاده تواسانی )
آموزان پسر دبیرستان متوسطه  شناختی دانش بر سالمت روان و بهزیستی روان خشم کنترل مهارت

آموزان گروه آزمایش و  آزمون، بین دانش پیش کنترل را اجرا نمودند. دوم شهرستان آمل
دیگر  عبارت داری وجود دارد به شناختی تفاوت معنی روانی و بهزیستی رواندر سالمت  کنترل گروه

شناختی  بر سالمت روانی و بهزیستی روان خشم کنترل دهد که آموزش مهارت نتایج نشان می

 .آموزان دبیرستانی مؤثر است دانش

 بهزیستی و شادکامی رابطه بررسی باهدف پژوهشی را (1396و همکاران ) زادحسن

 این کردند. در اجرا خوزستان استان نظامی های بیمارستان شغلی پرستاران رضایت با شناختی روان

 شغلی رضایت بینی در پیش متغیرها مؤثرترین شخصی رشد و شادکامی بین پیش مدلاز  پژوهش

 این در که کنند بینی را پیش شغلی رضایت درصد 41 توانستند مجموعاً متغیرها این که استفاده شد

 .داشت را استاندارد وزن باالترین شادکامی مدل
بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر  باهدف( 1396علیزاده ) کیاکجوری و حاجی

نتایج  پژوهشی را اجرا کردند. پرسنل شبکه بهداشت شهرستان نوشهر خشم کنترل خودکارآمدی و
و کاهش  داری در خودکارآمدیانشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معن

های پژوهش به نظر می رسد که  با توجه به یافته. داشته است خشم کلی بیان داری در شاخصامعن
و افزایش  خشم کنترل آموزش ذهن آگاهی می تواند به عنوان یک برنامه ی آموزشی جهت کاهش و

 .خودکارآمدی کارکنان در مراکز بهداشتی ـ درمانی مورد استفاده قرار گیرد
های شخصیتی با شادکامی و رضایت  ویژگی رابطه خودپژوهش ( در 1397خطیب و همکاران )

. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد را بررسی کردندشغلی کارکنان دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان 
گرایی و سازگاری با شادکامی  گرایی و رضایت شغلی و همچنین رابطة ثبات هیجانی، برون رابطة برون

بینی رضایت شغلی، ویژگی  گام نیز نشان داد برای پیش به گامتحلیل رگرسیون  .دار است  یمعن
گرایی، سازگاری و ثبات هیجانی  های برون بینی شادکامی ویژگی گرایی و برای پیش شخصیتی برون

 د.ها هستن کننده بینی ترین پیش ترتیب، مهم به

http://npwjm.ajaums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://npwjm.ajaums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86
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 با آزمون پس –آزمون پیشکارآزمایی بالینی )طرح ( در پژوهش خود 1393کیمیایی و عابدی )
در  طبعی شوخمدیریت خشم بر افزایش شادکامی و  آموزش اثربخشی بررسی باهدفرا ( کنترل گروه
تایج بیانگر اثربخشی آموزش مدیریت ن. اجرا کردندآموزان دختر مقطع متوسطه شهر نیشابور  دانش

 .بود دختران طبعی شوخخشم بر افزایش شادکامی و 
شناسایی رابطه بین شادکامی و رضایت  باهدف( پژوهشی را 1392غالمی، عموزاده و شمس )

آزمون تی مستقل و ضریب  .اجرا کردندشهرستان آبدانان  وپرورش آموزششغلی کارکنان اداره 
 کهدار وجود دارد  همبستگی پیرسون نشان داد که بین شادکامی و رضایت شغلی در مردان رابطه معنی

و مردان از لحاظ شادکامی و رضایت شغلی و بین شادکامی و بین زنان . تأیید شدمربوط فرضیه 
نشان  نتیجه پژوهشهمچنین  نشد.ها تأیید  فرضیهاین  که تفاوتی وجود ندارد رضایت شغلی در زنان

 .از زنان استد که میانگین شادکامی در مردان بیشتر اد
ی و کامبه شاد یریگ پژوهشی پیرامون بررسی رابطه بین جهت (2115) 1چز مارتی و رانمارتی

ان داد که تعامل رگرسیون نش لیوتحل هیتجزرا اجرا کردند.  رضایت شغلی در بین کارکنان در سوئیس
سن و جنس( )ی شناخت جامعهرابطه مثبت دارد. عالوه بر این، هنگام کنترل متغیرهای با رضایت شغلی 

 تی(، هنوز رضایمعن و مشارکت ،لذت)گانه  تعامل سه و تیپنج عامل شخص ،متغیرهای مرتبط با کار
 یریگ که هر چه جهتنهایی پژوهش این بود شده است. نتیجه  ینیب شیپ یقابل توجه طور به یشغل
 .شود یرضایت شغلی هم بیشتر م ،ی بیـشـتـر بـاشـدکامشادسمت به 

در کار  یشغل تیو رضا یخوشبخت ،شادکامیهای  چالش( در پژوهشی با عنوان 2117) 2پپین
رشته شامل  نیاز چند ی ترکیبیطرحکه ارائه  رسیدی در میان کارمندان کانادایی به این نتیجه ادار

فلسفه و  ،یمنیا و یبهداشت شغل ،یو سالمت روان، اقتصاد و ارگونوم یروانشناس منابع، انسان
کارمندان اداری در کانادا جامعه و رفاه  یخوشبختی را بر شادکامی، اثرات مثبتقطعاً  ،یتیمطالعات جنس
ی کل یسالمت یبراشغلی،  تیرضا وی ، سالمتانکارمند کامیشاد وی نتیجه گرفت که خواهد داشت.
 .است یاتیح جامعه بشری،

و پنج  یشادکام انیم های یدر هندوستان، همبستگ پژوهش خوددر  (2111) 3گوپتا و کومار
 آزردگی روان: نمرات کسب شده در عامل صورت گزارش کردنداین را به  تیشخص یعامل اصل

 و (/13) بودن قمواف(، عامل 71/1) تجربه یبازبودن برا، عامل (66/1) برونگرایی، عامل (-72/1)
میان شادکامی و روان آزردگی رابطه  ها آنپژوهش  بر اساس، بوده است. (23/1) شناسی یفهوظعامل 

                                                 
1
 . Martinez Marti & Ruch 

2
 . Pepin 

3
 . Gupta & Kumar 
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ابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در این میان غیر معنادار و میان سایر عوامل شخصیت با شادکامی ر
 رابطه این عوامل با شادکامی در زنان بیش از مردان بوده است.

 انیدانشجوشخصیت با شادکامی  گانه 7بررسی عوامل  باهدفپژوهشی را  (2119) 1سینگ
 یعوامل اصل با یشادکامی ها مؤلفهدست آمده در این پژوهش، وی رابطه  نتایج به بر اساس. دداانجام 
(، -44/1ی ): روان آزردگنمودگزارش را در دانشجویان جامعه آماری خود به ترتیب زیر  تیشخص

(. میان 46/1شناسی ) یفهوظو  (19/1) بودن قمواف، (29/1) تجربه یباز بودن برا، /(72) برونگرایی
ت. همچنین میان عوامل روان آزردگی و شادکامی رابطه معناداری وجود نداشته و رابطه منفی بوده اس

 شناسی با شادکامی رابطه معناداری وجود داشته است. یفهوظبرونگرایی، تجربه، موافق بودن و 

 روش شناسی پژوهش
پیمایشی و به  -ها، توصیفی و از نظر گردآوری داده کاربردی هدف، به لحاظ حاضر پژوهش 

 لحاظ روش از نوع همبستگی است.
کارکنان بهزیستی مرکزی تهران که  نفر از مدیران و 725شامل  جامعه آماری این پژوهش

مرکزی، غرب و شرق شهر تهران  هایکه در قسمتبوده مجتمع زیرمجموعه آن  12شامل یک ستاد و 
از مراکز نفر  227درمجموع  ای گیری طبقه فرمول کوکران و با روش نمونهبا استفاده از  .اند واقع شده

درصد ریزش در پاسخگویی،  11با احتساب ، اندشده انتخابها  رسشنامهبرای تکمیل پفوق الذکر 
، تکمیل و به صورت صحیح پرسشنامه 243پرسشنامه در میان جامعه توزیع شد که  271درنهایت 

 عودت داده شد.
بـرای درک موضـوع پـژوهش از ابعـاد      ،ای و اسنادی روش کتابخانهاز ها  گردآوری دادهبرای 

کنتـرل   ،شـادکامی  هـای  مهارتموضوعی ها و نیز بررسی پیشینه ،گوناگون، نگارش مبانی نظری
های اطالعاتی داخلی و خارجی  ها و پایگاه نامه ، پایانها فصلنامهها،  رضایت شغلی، از کتابو خشم 

آوری داده های مورد نیاز آمـاری، از   همچنین از روش میدانی برای فراهم بهره گرفته شده است.
را به فارسـی   ( آن1337( که پاشا شریفی و همکاران )1939) 2شادکامی آکسفوردهای  پرسشنامه

پرسشـنامه کنتـرل   لیکـرت،  ای  گزینـه  گویه در طیف چهار 29مؤلفه و  7اند، شامل  برگردان کرده
لیکرت  ای گزینه که در طیف پنجگویه  3مؤلفه و  3( با 1335و خسروی ) اکبر زادهخشم حاجتی، 

لیکرت ای  گزینه گویه است در طیف پنج 19( با 1971) 3پرسشنامه رضایت شغلی بریفیلد و روثو 
برای ارزیابی پایایی ابزارها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفـای   است. شده استفاده

                                                 
1 . Sing 
2
 .Oxford 

3
. Field and Roth 
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و  333/1کنتـرل خشـم برابـر    ، پرسشـنامه  927/1پرسشنامه شـادکامی در ایـن پـژوهش برابـر     
بوده اسـت. میـانگین ضـریب آلفـای کرونبـاخ هـر سـه         362/1پرسشنامه رضایت شغلی معادل 

دهنده همبستگی درونی مناسب بین پرسشها در هر یک از  است که نشان 912/1پرسشنامه برابر 
 ها بوده است. پرسشنامه

توزیع فراوانـی، شاخصـهای   در قالب  یفیتوص آماراز  ،پژوهشی هاداده لیتحلتجزیه و ی برا
 هـای  مهـارت  رابطـه ی بررسـ  منظور بهو  ...(اریمع انحراف مد، نما، ن،یانگیممرکزی و پراکندگی )

هـای همبسـتگی   از آمـار اسـتنباطی در قالـب آزمـون     ،شادکامی و کنترل خشم با رضایت شغلی
 ازهمچنـین   اسـت.  شـده  استفادههای پژوهش  پیرسون و اسپیرمن برای تبیین میانگین و پرسش

ــرم ــزار ن ــرای  22نســخه  SPSS اف ــرای ب ــا از محاســبات آمــاری و ب  Excellرســم نموداره
 .است شده استفادهمایکروسافت آفیس 

 

 ی پژوهشیافته ها
یافته های است. ابتدا ارائه شده  یو استنباط یفیتوص یها افتهیدو بخش های پژوهش در  یافته

 یفراوان توزیعشهر تهران در قالب جداول  یستیکارکنان بهزمدیران و  توصیفی و جمعیت شناختی
 و یاصل هایپرسش مرتبط با یهمبستگ یها آزمون جینتا ،یاستنباط یها افتهیو سپس در بخش آمده 

 و نمودار، ارائه شده است.  پژوهش به شکل جدول یفرع

 

 یافته های توصیفی
میزان جنسیت، سن، ، متغیرهای آماریشناختی جامعه  های جمعیت در بررسی ویژگی

 نان بهزیستی شهر تهران بدین شرح توصیف شد:کارکمدیران و ت، سابقه کار و نوع استخدام حصیالت
های پژوهش   کارکنان بهزیستی شهر تهران که به پرسشنامهمدیران و نفر  243از مجموع 

 اند. درصد مرد بوده 3/37نفر یعنی  35درصد، زن و  3/63نفر معادل  177اند،  پاسخ داده
 21در گروه سنی درصد،  7/31نفر معادل  54، بهزیستی شهر تهراناز میان مدیران و کارکنان 

 41بین  ،درصد 21نفر معادل  71سال،  41تا  31درصد در گروه سنی  6/34 معادلنفر  34سال،  31تا 
 اند. سن داشته سال 71بیش از  ،درصد از پاسخگویان 14نفر معادل  34سال و  71تا 

 71میزان تحصیالت در میان مدیران و کارکنان بهزیستی شهر تهران، که  یافته ها نشان داد
 معادلنفر  117درصد فوق دیپلم،  3/11 معادلنفر  27، متوسطه دیپلم ،درصد 21معادل  ها آناز نفر 
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نفر  19همچنین  بوده،کارشناسی ارشد  ایشان،درصد از  6/13 معادلنفر  33درصد لیسانس و  3/45
 اند. درصد دارای مدرک دکترا بوده 3/5معادل 

 معادلنفر  52 براساس یافته هاکارکنان بهزیستی شهر تهران مدیران و  در بررسی سابقه کار
 3/19نفر معادل  43سال،  11تا  6درصد بین  6/22 معادلنفر  77سال،  7تا  1بین ، درصد 6/29

 معادلنفر  27سال و  21تا  16درصد از پاسخگویان  9/16 معادلنفر  41سال،  17تا  11درصد بین 
 اند. سال سابقه کار داشته 21بیشتر از  ،ها آن درصد 3/11

نشان های پژوهش در خصوص وضعیت استخدام مدیران و کارکنان بهزیستی شهر تهران  یافته
 76درصد پیمانی و  3/19 دلمعانفر  45 ،رسمی ها آن درصد 2/34نفر یعنی  33د که نوع استخدام دا

 معادلنفر  22درصد شرکتی و  14نفر برابر  34است. نوع استخدام  بوده درصد قراردادی 23نفر معادل 
 .استبوده موارد سایر درصد نیز  1/9

 کارکنان بهزیستی شهر تهرانمدیران و  میانگین نمره متغیر شادکامیکه  نشان داد ها یافته
و بیشینه  11/1، کمینه 327/1اریانس ، و56/2مد ، 5736/2میانه بوده که در سطح مطلوبیت  6765/2

کارکنان بهزیستی شهر مدیران و کنترل خشم  های مهارتمیانگین نمره متغیر  دهد. را نشان می 32/3
را  11/7و بیشینه  51/1، کمینه 344/1، واریانس 11/2، مد 6271/3 آن میانه بوده و 4622/3 تهران

 2131/3 کارکنان بهزیستی شهر تهران مدیران و میانگین نمره متغیر رضایت شغلی دهد. نشان می
 است. را نشان داده 32/3و بیشینه  17/2، کمینه 245/1، واریانس 97/2مد  2111/3میانه  بوده و

 

 های استنباطی پژوهش یافته
تبیین شده و در قالب ها  یافته ،پرسشهای اصلی و فرعی پژوهشبه ترتیب در این بخش 

 شده است. عرضهجداول آماری 
 

شادکامی و کنترل خشم با  های مهارتای بین  : چه رابطهپژوهش پرسش اصلیپاسخ 

 کارکنان بهزیستی شهر تهران وجود دارد؟مدیران و رضایت شغلی 
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 کنترل و شادکامی های مهارت بین آزمون همبستگی نتیجه -1شماره جدول 

 تهران شهر بهزیستی کارکنانمدیران و  شغلی رضایت با خشم
ــارت شادکامی نوع آزمون ــای مهـ  هـ

 کنترل خشم

148. ضریب همبستگی پیرسون رضایت شغلی
* .365

**
 

Sig. (2-tailed) .021 .000 

 242 243 تعداد

 معنادار است. 17/1 ≤در سطح  طرفه( 2)همبستگی *

 معنادار است. 11/1 ≥طرفه( در سطح  2**همبستگی )
 

میزان همبستگی متغیرها با یکدیگر در خصوص متغیر رضایت شغلی به دلیل عدم توزیع نرمال 
ضریب همبستگی رضایت شغلی با ، 1شماره  با ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد. مطابق جدول

ستی شهر کارکنان بهزیکنترل خشم  های مهارت( و با 17/1داری  )در سطح معنی 143/1شادکامی 
 ( است که هردو دارای همبستگی مستقیم هستند.11/1داری  )در سطح معنی 367/1 تهران

شادکامی و کنترل خشم با رضایت شغلی کارکنان بهزیستی  های مهارتبرای تعیین رابطه 
( و کنترل خشم 1939های مورد بررسی در موضوع شادکامی )آکسفورد،  اساس مدل شهر تهران، بر

مؤلفه )رضایت از زندگی، عزت  7شادکامی  های مهارت( برای 1333خسروی،  اکبر زاده)حاجتی، 
مؤلفه )مهارت  3کنترل خشم  های مهارتنفس، سالمتی، کارآمدی و خلق مثبت( و برای 

خواهد آمد،  پیاط، مهارت حل مسئله( لحاظ شده است. آنچه در گیری، مهارت برقراری ارتب تصمیم
 مؤلفه با رضایت شغلی کارکنان بهزیستی شهر تهران است. 3های حاصل از روابط این  نتیجه یافته

 مهارت رضایت از زندگی با ای بین : چه رابطهپژوهش پرسش فرعی اولپاسخ به در 

 حاکی از آن است که ها یافته هران وجود دارد؟ت شهر بهزیستی کارکنانمدیران و رضایت شغلی 
برآورد  173/1 ،ضریب همبستگی متغیر رضایت شغلی و شاخص رضایت از زندگی، با آزمون پیرسون

است. این همبستگی چه در حالت پارامتری و چه در وجود رابطه مستقیم اما ضعیف دهنده  نشان و هشد
های شادکامی( با  نرمال شاخصتوزیع غیرضایت شغلی و رتوزیع نرمال حالت ناپارامتری )با توجه به 

 شود. ( تأیید می1017سطح معناداری معادل درصد ) 97اطمینان 

 با عزت نفس مهارت بین ای رابطه چه: پژوهش پرسش فرعی دومپاسخ به در 

ضریب  های پژوهش، یافته براساس تهران وجود دارد؟ شهر بهزیستی کارکنانمدیران و رضایت شغلی 
کارکنان بهزیستی شهر تهران، با در مدیران و همبستگی متغیر رضایت شغلی و مؤلفه عزت نفس 
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عدد حاکی از برآورد شده است. با توجه به سطح معناداری، این  121/1آزمون همبستگی پیرسون، 
 است. عزت نفسنبود رابطه معنادار میان رضایت شغلی و مؤلفه 

رضایت  با سالمتی مهارت بین ای رابطه چه :پژوهش پرسش فرعی سومپاسخ به در 

ضریب همبستگی متغیر  ها، یافتهبا توجه به  تهران وجود دارد؟ شهر بهزیستی کارکنانمدیران و  شغلی
 193/1کارکنان بهزیستی شهر تهران، با آزمون پیرسون مدیران و رضایت شغلی و مؤلفه سالمتی 

به ضریب ، این (است دار یمعن 1017 ≤سطح  در همبستگی) برآورد شد. با توجه به سطح معناداری

کارکنان بهزیستی شهر مدیران و معنای عدم وجود رابطه بین رضایت شغلی و مؤلفه سالمتی در 
 تهران است.

 با کارآمدی مهارت بین ای رابطه : چهپژوهش پرسش فرعی چهارمپاسخ به در 

ضریب همبستگی پیرسون برای متغیر  دارد؟تهران وجود  شهر بهزیستی رضایت شغلی کارکنان
با  ضعیفدهنده وجود رابطه مستقیم و  برآورد شد که نشان 164/1رضایت شغلی و شاخص کارآمدی، 

متغیر رضایت شغلی است. این همبستگی چه در حالت پارامتری و چه در حالت ناپارامتری )با توجه به 
درصد  97های شادکامی( با اطمینان  شاخصتوزیع رضایت شغلی و نرمال نبودن  توزیع نرمال بودن

 شود. ( تأیید می1017)

 با خلق مثبت مهارت بین ای رابطه : چهپژوهش پرسش فرعی پنجمپاسخ به در 

همبستگی متغیر رضایت شغلی و  تهران وجود دارد؟ شهر بهزیستی کارکنان مدیران و رضایت شغلی
. ه استبرآورد شد 176/1ان، با آزمون پیرسون کارکنان بهزیستی شهر تهردر مؤلفه خلق مثبت 

 کند. رد میان رضایت شغلی و مؤلفه خلق مثبت را وجود رابطه می ،نتایجبراساس 

 با گیری بین مهارت تصمیم ای رابطه چه :پژوهش پرسش فرعی ششمدر پاسخ به 

ضریب همبستگی  یافته ها،توجه به  با تهران وجود دارد؟ شهر بهزیستی رضایت شغلی کارکنان
دهنده وجود رابطه مستقیم  نشان برآورد شد که 345/1گیری  مهارت تصمیمرضایت شغلی و شاخص 

. این همبستگی چه در حالت پارامتری و چه در حالت ناپارامتری )با توجه به نرمال بودن رضایت است
 د.شو می ییدأ( ت1011درصد ) 99های کنترل خشم( با اطمینان  شغلی و نرمال نبودن شاخص

 با حل مسئله مهارت بین ای رابطه چه: پژوهش پرسش فرعی هفتمدر پاسخ به 

ضریب همبستگی رضایت  ها یافتهبا توجه به  تهران وجود دارد؟ شهر بهزیستی رضایت شغلی کارکنان
. این استدهنده وجود رابطه مستقیم  نشان برآورد شد که 317/1مهارت حل مسئله شغلی و شاخص 

چه در حالت پارامتری و چه در حالت ناپارامتری )با توجه به نرمال بودن رضایت شغلی و  همبستگی
 د.شو یید میأ( ت1011درصد ) 99های کنترل خشم( با اطمینان  نرمال نبودن شاخص
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 با برقراری ارتباط بین مهارت ای رابطه چه: پژوهش پرسش فرعی هشتمدر پاسخ به 

ضریب همبستگی رضایت  نتایج،با توجه به  تهران وجود دارد؟ شهر بهزیستی رضایت شغلی کارکنان
. استدهنده وجود رابطه مستقیم  نشان برآورد شد که 337/1مهارت برقراری ارتباط شغلی و شاخص 

این همبستگی چه در حالت پارامتری و چه در حالت ناپارامتری )با توجه به نرمال بودن رضایت شغلی 
 د.شو یید میأ( ت1011درصد ) 99های کنترل خشم( با اطمینان  شاخصو نرمال نبودن 

 

 گیری: بحث و نتیجه
 کمترین، ویژگی جنسیتبررسی در  شناختی نشاندهنده آن است که خالصه یافته های جمعیت

تشکیل  انزنرا درصد  3/63معادل بیشترین تعداد و  انمرد رادرصد از پاسخگویان  3/37معادل  تعداد
 سال با 41-31سنی رده  تعداد متعلق به بیشترین، در بررسی ویژگی سن کارکنان پاسخگو اند. داده

در بررسی  درصد بوده است. 14 با سال 71درصد و کمترین تعداد مربوط به رده سنی بیش از  6/34
 کارشناسی ، دارندگان مدرکدرصد 3/45کارکنان، بیشترین تعداد با میزان تحصیالت  یها یافته
در  اختصاص داشته است.مدرک تحصیلی دکترا  به دارندگاندرصد  3/5 اند و کمترین تعداد با بوده

 2/34کارکنان بهزیستی شهر تهران، بیشترین تعداد متعلق به کارکنان رسمی با نوع استخدام بررسی 
بررسی  ربوط بوده است.استخدام م شیوه سایر موارده کارکنان با درصد ب 1/9کمترین تعداد با و  درصد

 درصد 6/29معادل  سابقه کاربیشترین کارکنان بهزیستی شهر تهران نشان داد که  سابقه کار
درصد به کارکنانی  3/11با کمترین تعداد و سال  7تا  1 با سابقه کارکنان پاسخگواختصاص به 

 ند.ا هسال سابقه کار داشت 21اختصاص داشت که بیش از 
 یستیبهز کارکنان سازمان یشادکام های مهارتسطح  پژوهش نشان داد که یها افتهیخالصه 

 ،یشادکام های مهارت ریمتغ یریگ اندازه جینتا. محاسبه شده است« مطلوب نسبتاً »شهر تهران 
 یکه از سو رهایمتغ تیبا سطح مطلوب نیانگیم سهینشان داد. مقا 6765/2را  ریمتغ نیا نیانگیم

شهر تهران در  یستیکارکنان بهز یشادکام های مهارتکه  دهد یمتخصصان ارائه شده است، نشان م
(، 1396پژوهش زادحسن و همکاران ) یها افتهیبا  جهینت نیا. متوسط است ای «نسبتاً مطلوب»سطح 

 ،ی(، احمد1392عموزاده و شمس ) ،ی(، غالم1393) یو عابد ییایمی(، ک1397و همکاران ) بیخط
 است.بوده ( همخوان 2117( گوپتا و کومار )1391و رنجبر ) نژاد یوج

شهر  یستیکنترل خشم کارکنان سازمان بهز های مهارتپژوهش، سطح  یها افتهیبر اساس 
کارکنان  یشغل تیسطح رضا ها، افتهیبا توجه به  نیهمچن. شده است یابیارز« نسبتاً مطلوب»تهران 

 ،ریمتغاین  یریگ اندازه جینتا .شده است یابیارز «نسبتاً مطلوب»شهر تهران  یستیسازمان بهز
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متخصصان  یکه از سو رهایمتغ تیبا سطح مطلوب نیانگیم سهینشان داد. مقا 4622/3را  آن نیانگیم
شهر تهران در سطح  یستیکنترل خشم کارکنان بهز های مهارتکه  دهد یارائه شده است، نشان م

 ،ی(، غالم1393) یو عابد ییایمیپژوهش ک یها افتهیبا  جهینت نیا. متوسط است ای «نسبتاً مطلوب»
( همخوان 2119) نگی(، س1339) یزسنگیکهر ی(، قربان1391) ی(، حاتم1392عموزاده و شمس )

 است.بوده 
میزان رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی شهر  پژوهش نشان داد که یها افتهیخالصه 

 2131/3را  ریمتغ نیا نیانگیم ،یشغل تیرضا ریمتغ یریگ اندازه جینتانسبتاً مطلوب بوده است. تهران، 
متخصصان ارائه شده است، نشان  یکه از سو رهایمتغ تیبا سطح مطلوب نیانگیم سهینشان داد. مقا

متوسط  ای «نسبتاً مطلوب»شهر تهران در سطح  یستیکارکنان بهز یشغل تیکه سطح رضا دهد یم
عموزاده و شمس  ،ی(، غالم1393) یو عابد ییایمیپژوهش ک یها افتهیجه با ینت نیا. استبوده 

 (2117و راچ ) یمارت نزی(، مارت2115) نی(، پپ1339) یزسنگیکهر ی(، قربان1391) ی(، حاتم1392)
 است.بوده همخوان 

 نیبحاکی از آن بود که با استفاده از آزمونهای همبستگی پژوهش  یاستنباط یها افتهیخالصه 
 م،یشهر تهران، رابطه مستق یستیکارکنان بهز یشغل تیو کنترل خشم با رضا یشادکام های مهارت
اول پژوهش، نشان داد که  یپرسش فرع یآزمون همبستگ جینتا وجود دارد. یدار یمعن لیکن ضعیف

وجود  یدار ی، رابطه معنشهر تهران یستیکارکنان بهز یشغل تیبا رضا یاز زندگ تیمهارت رضا نیب
مهارت عزت نفس با  نیدوم پژوهش نشان داد که ب یپرسش فرع یآزمون همبستگ جینتا دارد.
 یآزمون همبستگ جینتا وجود دارد. یدار یشهر تهران رابطه معن یستیکارکنان بهز یشغل تیرضا

شهر  یستیکارکنان بهز یشغل تیبا رضا یمهارت سالمت نیسوم پژوهش نشان داد که ب یپرسش فرع
چهارم پژوهش نشان داد  یپرسش فرع یآزمون همبستگ جینتا وجود ندارد. یدار یتهران رابطه معن

 وجود دارد. یدار یشهر تهران رابطه معن یستیکارکنان بهز یشغل تیبا رضا یمهارت کارآمد نیکه ب
 تیمهارت خلق مثبت با رضا نیپنجم پژوهش نشان داد که ب یپرسش فرع یمون همبستگآز جینتا

پرسش  یآزمون همبستگ جینتا دارد.نوجود  یدار یشهر تهران رابطه معن یستیکارکنان بهز یشغل
شهر  یستیکارکنان بهز یشغل تیبا رضا یریگ میمهارت تصم نیششم پژوهش نشان داد که ب یفرع

هفتم پژوهش نشان داد که  یپرسش فرع یآزمون همبستگ جینتا وجود دارد. یدار یتهران رابطه معن
 وجود دارد. یدار یشهر تهران رابطه معن یستیکارکنان بهز یشغل تیمهارت حل مسئله با رضا نیب

ارتباط با  یمهارت برقرار نیهشتم پژوهش نشان داد که ب یپرسش فرع یآزمون همبستگ جینتا
 وجود دارد. یدار یشهر تهران رابطه معن یستیکارکنان بهز یشغل تیرضا
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مهارت  یها مؤلفه نیب ،یشادکام های مهارت گانه 7ابعاد  نیانگیتوجه به نمره م بابه طور کلی 
و مهارت خلق مثبت با  یمهارت کارآمد ،یمهارت عزت نفس، مهارت سالمت ،یاز زندگ تیرضا
با  جینتا نیوجود دارد. ا میشهر تهران، رابطه مثبت و مستق یستیکارکنان سازمان بهز یشغل تیرضا

(، 1393) یو عابد ییایمی(، ک1397و همکاران ) بی(، خط1396و همکاران ) حسنزاد یها پژوهش
 ی( قربان1391) ی(، حاتم1391و رنجبر ) نژاد یوج ،ی(، احمد1392عموزاده و شمس ) ،یغالم
 است.بوده ( همخوان 2117و راچ ) یمارت زنی(، مارت2115) نی(، پپ1339) یزسنگیکهر

 یها مؤلفه نیکنترل خشم، ب های مهارت گانه 3ابعاد  نیانگینمره م یدر بررس نیهمچن
شهر تهران،  یستیکارکنان سازمان بهز یشغل تیارتباط با رضا یحل مسئله و برقرار ،یریگ میتصم

 ی(، حاتم1393) یو عابد ییایمیک یها افتهیپژوهش با  نیا جیوجود دارد. نتا یرابطه مثبت و قو
 است.بوده ( همخوان 1339) یزسنگیکهر ی(، قربان1391)

شهر  یستیکارکنان سازمان بهز یشناخت تیجمع یها یژگیبا و یهمبستگ یها آزمون جینتا
و کنترل خشم کارکنان سازمان  یشادکام های مهارت نینشان داد که ب رسونیآزمون پ جیتهران: نتا

سابقه کار و نوع استخدام )در سطح  الت،یسن، تحص ت،یجنس یرهایشهر تهران و متغ یستیبهز
سن،  ت،یجنس یرهایمتغ نیب رسون،یآزمون پ جیاساس نتا برمثبت وجود ندارد.  یگ( همبست11/1

( 11/1شهر تهران )در سطح  یستیکارکنان بهز یشغل تیبا رضا سابقه کار و نوع استخدام الت،یتحص
 داشته است.وجود  یو معناداررابطه مثبت 

 یها و مؤلفه یشادکام های مهارتدهنده آن است که نمره  پژوهش نشان یها افتهی درمجموع،
کارکنان  یشغل تیو خلق مثبت( با رضا یکارآمد ،یعزت نفس، سالمت ،یاز زندگ تیآن )رضا گانه 7

و  یشادکام های مهارت نیب نیمتوسط است. همچن اینسبتاً مطلوب  تیشهر تهران در وضع یستیبهز
 یفرد یها یژگیو نیاما ب ؛وجود دارد یدار یجامعه پاسخگو رابطه معن یشغل تیابعاد آن با رضا

 وجود ندارد. یرابطه معنادار یشادکام های مهارتبا  انیپاسخگو
 ،یریگ میآن )تصم گانه 3کنترل خشم و ابعاد  های مهارتگفت که نمره  توان یم درمجموع
نسبتاً مطلوب  تیشهر تهران در وضع یستیکارکنان بهز یشغل تیارتباط( با رضا یحل مسئله، برقرار

جامعه پاسخگو  یشغل تیکنترل خشم و ابعاد آن با رضا های مهارت نیب نیمتوسط است. همچن ای
ابطه کنترل خشم ر های تمهاربا  انیپاسخگو یفرد یها یژگیو نیاما ب ؛وجود دارد یدار یمعنرابطه 
 وجود ندارد. یمعنادار

 تیرضا یها از جنبه یکیآنچه به صورت کلی از این پژوهش استنباط گردید نشان میدهد که 
 ینوع یشغل تیرابطه آن با سالمت کارمند است. رضا شود، یانگاشته م دهیناد که معموالً یشغل

 یکار، نظام سازمان طیمح طیشرا رینظ یعوامل دهییزا و است خویش احساس مثبت فرد نسبت به شغل
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متاثر است.  زین یاجتماع لبوده و از عوام یعوامل فرهنگ ریکار و تاث طیروابط حاکم بر مح ،یشغل
اضطراب،  ،یجسمان اتیبه شکا یگاه یشغل تینشان داده است که عدم رضا گرفته انجام قاتیتحق

و عالوه بر کاهش احساس شادکامی،  شود یمنجر م یحوصلگ یخشم و ب یسطوح باال ،یافسردگ
 کنند یرا تجربه م ییباال یکه استرس شغل یدر مشاغل دهد. ضریب رضایت شغلی را نیز کاهش می

و  رانیمورد توجه مد دیامر با نیکه ا تشده اس دهید یبهداشت روان نییو سطح پا یجسمان یناتوان
ادکامی و کنترل خشم به صورت کلی با ش های مهارتداشتن  در این پژوهش .ردیقرار بگ انیکارفرما

دین دلیل عملکرد و رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی رابطه مثبت و معناداری داشته است. ب
 ،در نهایت عملکرد ،تواند بازدهی فردی قبل و بعد از استخدام کارکنان می آموزش این مهارتها

های  مدیریت خشم، نشانهبا کنترل و  وری سازمانی و رضایت مراجعان را در پی داشته باشد. بهره
و همین امر سبب افزایش ضریب شادکامی  کاهش می یابدکارکنان اختالل در سالمت عمومی 

کمک  بـه فـرد یرفتار -یشناخت وهیخشم به ش تیریآموزش مد ،وه بر آنچه ذکر شدالع .خواهد شد
 ،گرانیاحساسات و عواطف دبرای جلوگیری از تضییع  ،تـنش زا یـدادهایبرخورد بـا رودر  د تاکن می

بر شادکامی فردی و  اثر آن توان به های موثر این امر می که از جنبه تصمیم درستی اتخاذ کند
 .و نهایتاً برای کارکنان، رضایت شغلی را اشاره نمود اجتماعی

فقط در چارچوب ابعاد در توان گفت که این تحقیق میپژوهش این از مشکالت و محدودیتهای 
 قابل تفسیر و تعبیر است. یشغل تیو کنترل خشم با رضا یشادکام های مهارتنظر گرفته شده برای 

 ،است بوده در شهر تهران یستیجامعه آماری این پژوهش صرفاً محدود به کارکنان سازمان بهز
کشور و  گرید یها و شهرها سازمان در استان نیتعمیم نتایج به دست آمده به سایر کارکنان ا نیبنابرا

ها  از پرسش انیاحتمال برداشت و درک نادرست پاسخگوانجام شود.  اطیاحت با دیبا گر،یجوامع د زین
 یبررس نامه فقط نگرش افراد را نامه، محدود است و پرسش پژوهش به پرسش جی. نتاشته استوجود دا

 نباشند. یها واقع و ممکن است پاسخ کند یم
 یسازمان و تنوع فرهنگ یکشور با توجه به گستردگ یستیسازمان بهز رانیمد شود یم شنهادیپ

 شود یم شنهادیپ .شندیندایتمام کارکنان ب یشادکام های مهارتو آموزش  تیتقو یبرا ییآن، راهکارها
مد نظر  ،یشغل تیعوامل عدم رضا زیو ن آن تیکارکنان و تقو یشغل یها زهیانگ قیدق ییشناسا

شناخت ابعاد مختلف  یالزم برا یها نهیزم شود یم شنهادی. پردیو مسئوالن سازمان قرار گ رانیمد
شوند.  یبررس گر،یکدیبا  دشهرها و افرا نیا یادار یها ارتباط زیو ن ها تیآداب و رسوم قوم ،یفرهنگ

ارباب رجوع و  تیبه کارها، رضا دنیدر سطح سازمان، سرعت بخش یشناخت به بهبود کار گروه نیا
 کارکنان منجر خواهد شد. تیرضا تیدرنها
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 فهرست منابع

 و  یبا شادکام ی(. رابطه هوش سازمان1391احمدرضا و رنجبر، ندا ) نژاد، یعباداهلل؛ وج ،یاحمد
 یتیترب یشناس واحد مرودشت، فصلنامه روان یکارکنان دانشگاه آزاد اسالم یشغل تیرضا

 .43- 39(، 12) 3)تنکابن(، 

 تیرضا تیبر وضع یزندگ های مهارتجلسات آموزش  ری(. تأث1393ندا و همکاران ) ن،یپرو 
 ییمطالعه کارآزما کیهاجر )س( شهرکرد:  مارستانیزن شاغل در ب یپرسنل پرستار ییزناشو

 .46-35(، 1) 3 ،ییو ماما یپرستار ینی. مجله بالینیلبا

 تیریمد های مهارتآموزش  ری(. تأث1392اصغر ) ،یو جعفر یمجد، مجتب یریام ،ایمد ،یتفرش 
 .311 -299(، 3) 9 ،یپژوه . خانوادهییزناشو تیو بهبود رضا یخشم در کاهش خشونت خانوادگ

 و عزت نفس در  یشادکام زانیخشم بر م تیریآموزش مد ی(. اثربخش1391) درضایحم ،یحاتم
(. یشهرک نظام کیمدارس  ی)مطالعه مورد ییدانش آموزان نوجوان پسر سال سوم دوره راهنما

 .12 – 1(، 11) 3 ،ینظام یشناس فصلنامه روان

 درضایشعرباف، حم انیو آقامحمد یبهرامعل ،یآباد هاشم یفاطمه؛ قنبـر ،یغفـار ینیحـس 
 یزشـیانـتخاب و درمـان انگ هیبـر نظـر یمبتنـ یگروه یدرمان روان یاثربخش سهی(. مقا1335)

 9،یدانشگاه فردوس یشناس وروان یتی. مجله مطالعات تربییزناشو تیرضـا شیمـند در افـزا نظـام
(2)، 76 -53. 

 نیب یشغل تیو رضا یبا شادکام یتیشخص یها یژگی(. رابطه و1397و همکاران ) دهیحم ب،یخط 
 .1131-1161(، 4) 14 ،یفرهنگ سازمان تیریعج( رفسنجان. مد) عصر یکارکنان دانشگاه ول

 ( ،1393دهقان، نازنین و معین، الدن ،)و  یآموزش مهارت کنترل خشم بر پرخاشگر یاثربخش
واحد   یدانشگاه آزاد اسالم، پایان نامه کارشناسی ارشد، سمیکودکان اوت نیاعتماد به نفس والد

 ی.و روانشناس یتیدانشکده علوم ترب مرودشت،

 های مهارت(. مجموعه آموزش 1394) رضایعل ،یریو جزا نایس یعل ،یمیمحمود؛ رح ،یدهقان 
 . تهران: دانژه.یزندگ

 رابطه  ی(. بررس1396حسن ) ،یاراحمدیو  یمصطف ،یبسطام ؛یزادحسن، زهره؛ دهقانپور، مصطف
استان  ینظام یها مارستانیپرستاران ب یبا رضایت شغل یشناخت روان یو بهزیست یشادکام

 .19- 11(، 17) 7خوزستان. فصلنامه پرستار و پزشک در رزم، 



   49شهر تهران یستیو کارکنان سازمان بهز یرانمد یشغل یتو کنترل خشم با رضا یشادکام یهارابطه مهارت یینتع
  

 یها (. تهیه و اعتباریابی مقیاس راهبردهای خودتنظیمی ریاضی و رابطه مؤلفه1391) باید ف،یس 
 19 ،یشناس مجله روانآموزان دبیرستانی.  و پیشرفت تحصیلی در دانش ییگرا آن با هوش، هدف

(73 ،)193 – 215. 

 تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه یو شغل یلیتحص یی(. راهنما1336عبداهلل ) ،یآباد عیشف .
 نور. امیپ

 تیو رضا یرابطه شادکام ی(. بررس1392) نیمیبهمن؛ عموزاده، معصومه و شمس، س ،یغالم 
 یبررس یمل شیهما نیشهرستان آبدانان(، دوم وپرورش : کارکنان آموزشی)مطالعه مورد یشغل

ها، گچساران، دانشگاه  در سازمان عیصنا یو مهندس یحسابدار ت،یریارتقاء مباحث مد یراهکارها
 واحد گچساران. یمآزاد اسال

 تیو رضا یخشم بر خودکارآمد تیریآموزش مد یاثربخش (.1339اشرف ) ،یزسنگیکهر یقربان 
و  یتیدانشکده علوم ترب ،یارشد، دانشگاه عالمه طباطبائ یکارشناس نامه انی. پامهیکارکنان ب یشغل

 .یشناس روان

 شیخشم بر افزا تیریآموزش مد یاثربخش ی(. بررس1393) نیحس ،یمنا و عابد ،ییایمیک 
 .یسالمت روان و تندرست یمل شیهما نیآموزان دختر. سوم دانش یطبع و شوخ یشادکام

 یها و نگرش ی(. رابطه خشونت جنس1339شکوفه ) ،یو متق هیپروانه؛ آزادمهر، هد ،یمحمدخان 
 ینیبال یشناس و روان یپزشک . مجله روانییانواع خشونت در روابط زناشو یو همراه ییزناشو

 .212- 197(، 3) 16 ران،یا

 مهربان  سسه کتابو. تهران: متیری(. پژوهشنامه مد1392) دیمحمد و رمضان، مج دیس ،یمیمق
 نشر.

 ( ،1395نوایی، سمانه و مهدی زاده تواسانی، علی ،)آموزش مهارت کنترل  یاثربخش زانیم یبررس
متوسطه دوم  رستانیآموزان پسر دب دانش یشناخت روان یستیخشم بر سالمت روان و بهز

 ، موسسه آموزش عالی خزر.شهرستان آمل
 یدولت تیری. تهران: مرکز آموزش مدیشغل تیسنجش رضا اسیو استاندارد مق هی(. ته1331) یدرعلیهومن، ح. 
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