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کنش پژوهی

بررسی رابطه موجود امكانات آموزشی و همكاری مدیر
بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان
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مقدمه
شناسايي و ايجاد انگيزه در افراد جامعه و راهنمايي آنها براي آنكه بتوانند مشااليي را انتااا
نمايند كه توانايي واستعداد انجام آن را دارند مي تواند گام بزرگاي در راه رسايدن باه رتااي
شغيي باشد ،فردي كه با توجه به عاليق و اساتعدادهاي
نسب

و باا انگيازه ،شاغيي را انتااا كناد

به كساني كه بدون آگاهي از شغل و تصادفي شغيي را انتاا مي كنند ،رتااي ااا ر

بيشتري اواهند داش و البته اين رتاي اا ر زماني بيشتر مي شود كه فرد با گذراندن دوره
هاي آموزشي احساس آمادگي بيشتري مي كند زيرا كه آمادگي بيشتر سبب موفقي

در كار و

نهايتا رتاي بيشتر از شغل مي شود.
هر فردي بايد سرانجام با توجه به رلبتها و استعدادهاي اود و نياز جامعاه شاغل مناسابي را
برگزيند .در جوامع صنعتي براالف جوامع سنتي هيچگاه مشاالل افاراد از لبال تعياين شاده
نيستند بيكه رلبتها،تواناييها ،استعدادها و نيازهاي شغيي جامعه تعيين كننده شغل آيناده فارد
مي باشد .رتاي شغيي معيم نيز يكي از عواميي اس

كه بايد باه آن توجاه شاود .بساياري از

كشورهاي جهان سوم در برابر فشار آني و كيفيا ناامويو ساازمانهاي آموزشاي .مجباور باه
كاه

بودجه آموزش و پرورش مي شوند تا به ايال اود به سرمايه گذاريهايي باراي افازاي

فوري توليدات بپردازند اما لافل از آنند كه كاه
بيشتر كيفي

بودجه آموزش و پرورش اود موجاب نازول

آموزشي زيربنايي همه حرفه ها و مشاالل ماي گاردد و سارانجام دور باا يي را

مداوم مي دهد كه وابستگي بيشتر از نتايج آن اس .

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

علمی

و

پژوهشی

آسمان

مراجعه

کنید

www.asemankafinet.ir.
بهترين بازاورد را آموزش و پرورش با فراهم كردن امكانات بايد بتواند از محصول ااود باراي
رفع نيازهاي اود و درجه

تامين نيروي انساني اوي

داشته باشد .رتاامندي شاغيي تاارير

متقابل روي فرد و سازمان دارد ،فرد همراه با اواستها و آرزوهاايي باه ساازمان ماي پيونادد و
هماهنگي و همسويي سازمان با ايان آمالهاا در فارد ايجااد رتااي شاغيي ماي نماياد و ايان
رتامندي شغيي  ،اود باعث نوآوري و االلي در كار ،افزاي

ميزان توليد و يا ادمات شده و

از اين رهياف سازمان هم از سالم و پويايي براوردار مي گردد.
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بيان موضوع
بررسي رابوه موجود امكانات آموزشي و همكاري مدير بر رتاي شغيي معيمان و نق
پيشرف تحصييي دان

آن در

آموزان.

فرضيه هاي تحقيق:
 : HOامكانات آموزشي مدرسه رتاي شغيي معيمان را افزاي

نمي دهد.

 : HAامكانات آموزشي مدرسه رتاي شغيي معيمان را افزاي

مي دهد.

 : HOهمكاري مدير مدرسه با معيمان رتاي شغيي آنان را افزاي

نمي دهد.

 : HAهمكاري مدير مدرسه با معيمان رتاي شغيي آنان را افزاي

مي دهد.

 : HOپيشرف تحصييي دان

آموزان با ميزان رتاي شغيي معيمان رابوه ندارد.

 :HAپيشرف تحصييي دان

آموزان با ميزان رتاي شغيي معيمان رابوه دارد.

متغيرها :
متغير مستقل :امكانات آموزشي و همكاري مدير
متغير وابسته:رتاي شغيي معيمان و پيشرف تحصييي دان

آموزان

اهميت و ضرورت تحقيق:
كارايي و رتاي شغيي از عوامل مهمي هستند كه بايد در توسعه جامعه صنعتي ماورد توجاه
لرارگيرند .هر فردي سعي دارد شغيي را انتاا كند كه عالوه بر تامين نيازهاي ماادي از نرار
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رواني او را ارتا نمايد .بدين لحاظ براي نيال باه ايان هادف يعناي گمااردن افاراد در مشاالل
مناسب .موالعه فردي و بررسي اصوصيات آنها الزم و تروري اس .

1

گرچه نتايج تحقيقات في نفسه و بصورت انتزالي هرچه كه باشد با ارزش اس
نتايج مفهوم والعي اواهند داش

اما زماني ايان

كه از آنها به عنوان يك ركن مهم در تصميم گيريها استفاده

شود.
نتيجه تحقيق حاتر و پژوهشهايي از اين لبيل حدالل مي تواند به عنوان يك منبع ا العااتي
مفيد مورد استفاده دس اندركاران امور اجرائي و تصميم گيرندگان لرارگيرند .پاژوه

حاتار

نيز با الهام از نرريات پژوهشگران گذشته تحقيقي كاربردي را ارائه مي نمايد كه نتيجاه عمياي
اين تحقيق مي تواند تمن شناساندن براي عوامل مورر بر رتاي شغيي معيمان و نق
پيشرف تحصييي دان

آن در

آموزان ،مديران را در صحنه عمل ياري نمايد.

مديران مي توانند با بررسي و تجزيه و تحييل نتايج بدس آمده از ايان پاژوه

دريابناد كاه

عواميي مثل  ،ميزان لدرداني از معيمين به لحاظ ادمات آنها و  ...در رتاي شاغيي آنهاا و در
نتيجه پيشرف تحصييي دان

آموزان تا چه اندازه مورر اس  .از ديگر نتايج جنبي اين پژوه

مي تواند با فراهم آوردن ا العات مناسبي در زمينه ميزان تارير مشورت با آنان در تهيه برناماه
ها و ميزان تاصص مديران در رتاي شغيي معيمين ،دس اندركاران تعييم و تربيا را يااري
مي نمايد  .تحقيقاتي از اين لبيل مي تواند تمن ايجاد يك چارچو نرري مناسب ،مديران را

1

 -شفيع آبادي  ،عبداهلل ،راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي و نظريه هاي انتخاب شغل ،انتشارات رشد،

تهران  ،1531ص .72
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متوجه اورات و چالشهايي كه در اين راستا پي

روي دارند ،بنمايد .و معيمان را هم بااالاص

مورد حماي و تشويق و ترليب لراردهد.
رتاي شغيي برارر عوامل متعددي حاصل مي شود .رتاي شغيي كه ناوعي احسااس مثبا
فرد نسب به شغي

مي باشد ،زائيده عواميي نرير شرايط محيط ،نرام سازماني شاغل ،رواباط

حاكم بر محيط كار و تارير عوامل فرهنگي اس  .لذا ماي تاوان نتيجاه گرفا رتااي شاغيي
احساسي رواني اس كه از عوامل اجتماعي نيز متارر مي شاود .انساان نساب باه جنباه هااي
گوناگون كارش داراي رز تيقي هاي متعددي مي باشد .مجموعه رز تيقي هاي فرد نسب به
كارش رتاي شغيي را تشكيل مي دهد و هر فرد داراي اصوصايات روحاي و جسامي ااا
و تقريبا احساس رتاي

اود اس

يا اوشايندي در افراد بوور ساييقه اي ماي باشاد و اينكاه

نحوه براورد افراد با مسائل و مشكالت ماتيف مي كند .مثال شاصي جنبه ماادي و درآمادي
شغل رتاي

او را برمي گزيند ولي در شاص ديگري درس

انجاام گارفتن وياايف محولاه و

پيشرف كار موجب رتاي شغيي در او مي شاود .لاذا در ايان تحقياق باياد عوامال ماورر در
پيشرف

تحصييي را دريابيم و رتاي شغيي معيمان را مشاص كنايم و براسااس نارم و ياك

استاندارد ااصي مورد سنج

لرارگيرد زيرا براساس يك حد وفور راح تر مي توان كاساتيها

و محدوديتها را تشايص داد واز رفي تولعات باال در افراد را در شناا و با آنها بوور منوقي
براورد كرد.
گاهي مسائل و امكانات پيشرف و رتاي فراهم مي باشد ولاي نيازهااي ليرمعقاول و ساو
باالي افراد مانع از رتاي

شغيي مي شود و جامعه مساوول آمالهاا و اواساته هااي عماومي و
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ذينفع مي باشد .بنابراين بايد عوامل مزاحم و مال را شاناا و از رفاي امكاناات و راههااي
پيشرف و گسترش در مشالل را گشود تا بتوان بنحو احسن به اواسته هاي افاراد كاه هماان
رتاي شغيي و پيشرف توليد مي باشد ،پاساگو باشيم.
به عقيده بريل 1اجتماع به فرد اجازه مي دهد تا اصول لذت و والعي را با هم تركيب كناد تاا
هم به نيازهاي آني برسد و هم به نيازهاي آتي كه ويل مدت اس برسد و باراي رسايدن باه
اين دو اصل بايد سازش مناسبي برلرار سازد و برنامه ريزي كند.

- Brill
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اهداف تحقيق:
هدف كيي اين تحقيق بررسي رابوه براي از عوامل مورر بر رتاي شغيي معيمان و نقا
و پيشبرد رتاي معيمين مي باشد .از جميه هادفهاي فرعاي ديگار ايان پاژوه

در پيشرف
دستيابي به:

-1

بررسي ميزان رتاي شغيي معيمان و شغل معيمي

-2

بررسي امكانات آموزشي مدرسه و تارير آن بر رتاي شغيي معيمان

-3

بررسي رفتار و همكاري مدير با معيمان و تارير آن بر رتاي شغيي معيمان

-4

نق

رتاي شغيي معيمان و تارير آن در پيشرف تحصييي دان

آموزان

آن
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تعريف اصطالحات
رضايت شغلي
به مجموع احساسات فرد در مقابل كارش ا اال ماي شاود .و تاابعي از ساازگاري انتراارات
سازماني با نيازهاي فردي اس و حالتي كه اين دو توافق و تعاادل داشاته باشاند رفتاار بواور
همزمان برآورنده انترارات سازمان و نيازهاي فرد اس
مي گردد .در اين تحقيق رتاي شغيي عبارتس
و نسب به آن احساس و كن

و در اين صورت رتاي شاغيي حاصال

از درجه اي كه شاص از شغي

راتي اس

مثبتي را ابراز مي دارد كه توسط پرسشنامه سنجيده مي شود.

امكانات آموزشي
ادماتي اس كه سازمان در ااتيار معيم لرارمي دهد (مانند مناساب باودن و اساتانداردبودن
فضاي كالس درس ،وتعي سااتمان ،تعداد دان

آموزان در يك كاالس ،وساايل آموزشاي و

كمك آموزشي ،وتعي روشنايي ،وتعي ميز و نيمك و تاته و )...

همكاري مدير
كوششهايي كه از رف مدير مدرسه در جه

بهبود شرايط كاري معيمان صورت ماي گيارد.

(از نرر فراهم آوردن محيوي آرام ودوستانه تشكيل جيسات بحث و گفتگو و )...
پيشرفت تحصيلي
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عب ارتس از يادگيري و تغييري كه بوور عميق در ارر آموزش در فرد ايجادشده و براي مادتي
والني ارر آن بالي مي ماند و در نتيجه معيوماات و مهاارت فراگياران افازاي

ماي ياباد كاه

محصول نهايي  ،فرايند يادگيري فعال اس كه با كمك آموزشي و فعاليتهاي تربيتي انجام ماي
گيرد.
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فصل دوم
ادبیات و پیشینه نظری تحقیق
پژوهشهای انجام شده خارجی و داخلی

مراجعه

کنید
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مقدمه
اليب دانشمندان و متفكران مسايل تربيتي براين نرر هستند كه معيمان بزرگترين عامل مورر
در جريان تعييم و تربي

هستند .بنابراين هر تالشاي كاه اصاالر فراينادآماوزش و پارورش را

مدنرر داشته باشد بي نياز از توجه به معيمان ناواهدبود .از آن جايي كه رابوه مستقيمي باين
رتاي شغيي افراد با عميكرد آنان وجود دارد يعني كساني كه از كار اود رتاي داشته باشند
كار اود را بهتر و بيشتر انجام مي دهند الزم اس به موتاوع رتااي شاغيي معيماان توجاه
شايسته اي مبذول شود .از رف ديگر ايجاد اراده و وتعي مساعد براي ايفااي نقا

كارآماد

معيمان و هداي فعاليتهاي آنان در جه حصول به اهداف تعييم و تربي يكي از ويايفي اس
كه برعهده مديران آموزشي اس .
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هر كوششي در جه چگونگي بهتر اداره كردن انسانها مستيزم كشف نيازهااي اساساي ،در
انگيزه هاي رفتار افراد و واكن

ماتيف كاري اس  .براين منراور ساازمان باياد از محركهاايي

استفاده كند كه يكي از بهترين آنها جه افزاي

كارايي و اررباشي ،رتاي شغيي اس .

2

نگرشهاي كاركنان براي مديرت منابع انساني اهمي دارد .زيرا كه اين انگيزشها رفتار سازماني
را تح تارير لرارمي دهند بويژه نگرشهايي كه به تعهد و رتاي شاغيي مرباوم ماي شاوند از
سودمندترين موتوعات رشته رفتار سازماني و مديري منابع انساني مي باشند.
1

 -سيدعباس زاده ،سيد محمد ،كليات مديريت آموزشي ،ناشر دانشگاه اروميه ،چاپ اول،تابستان  ،1521ص
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رتاي شغيي يكي از عوامل بسيار مهم در موفقي شغيي اس  .رتاي شغيي عاميي اس كه
باعث افزاي

كارايي و نيز احساس رتاي فردي مي گردد .هركارفرما به نوعي درصدد افازاي

رتاي شغيي دركاركنان مو سسه ااود ماي باشاد .محققاان رتااي شاغيي را از ديادگاههاي
گوناگون تعريف و توجيه نموده اند .از نرر دسير 1رتاي شاغيي باه ميازان مجموعاه تماايالت
مثب يا احساسات مثب كه افراد نسب به شغيشان دارند ،ا ال مي شود.

2

اينكه فعاليتها امور و شرايوي كه كار يك كاركن را تشكيل مي دهند تا چه حادود و باه چاه
اوبي نيازهاي
شغي

را برآورده مي سازند بستگي به لضاوت وي دارد .شاص بايد موارد او و باد

را موازنه كند .چنانچه اوبيها بر بديها بچربند .احتمال دارد كه از كاارش راتاي باشاد.

كي دياوي

و جاان نيواساتورم 3اشانودي شاغيي را مجموعاه اي از احساساهاي ساازگار و

ناسازگار كه كاركنان با آنها احساس به كار اود مي نگرند مي دانند.

4

از نرر نائيي رتاي شغيي (اشنودي شغيي) مجموعه اي از احساس هاي ساازگار و ناساازگار
اس كه كاركنان به وسييه آن به كار اود مي نگرند.

5

- Desler

1
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 -1-2بخش اول – رضايت شغلي
 -1-1-2تعاريف رضايت شغلي
«رتاي شغيي مجموعه اي از احساس هاي سازگار و ناسازگار اس كه كاركنان با آن احساس
ها به كار اود مي نگرند .ميان اين احسااس هاا و دو عنصار ديگار از نگرشاها كاركناان يعناي
انديشه هاي ذهني و نيتهاي رفتاري تفاوتي مهم و آشكار وجود دارد .اين سه عنصر در مجماوع
به مديران سازمانها كمك مي كنند تا واكن
ارر آن را بررفتار بعديشان پي

هاي كاركنان را نسب به شغيشان در

كنناد و

بيني نمايند .ولتي كه كاركنان به سازمان مي پيوندند مجموعه

اي از اواستها ،نيازها ،آرزوها و تجربه هاي گذشته را كه برروي هام انترارهااي شاغيي را ماي
سازند يا اود به همراه دارناد .رتااي
پاداشهايي اس

شاغيي نشااني از ارتباام تولعاات نوااساته انساان باا

كه كار فراهم مي آورد( .ديوي

و نيواساتورم )1191 1ال  )1191( 2رتااي

شغيي را احساسي تعريف مي كند كه از ارزيابي شغل به عنوان عامال تساهيل كنناده نيال باه
ارزشهاي شغيي حاصل مي شود .وي رتاي شغيي را دربرگيرنده چهار عامل توصيف مي كناد.
اين عوامل عبارتند از:

-1

پاداش به معني حقو و شرايط ارتقا

-2

زمينه شغيي به معني شرايط و مزاياي شغيي

- Davis and Storm
-luck

1
7
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-3

عوامل و روابط انساني با همكاران و سرپرستان

-4

ويژگي شغيي

فراهم آمدن ارزشهاي شغيي با ارتاي نيازهاي اساسي فرد هماهنگ اس و به تحقق آن كمك
مي كند .اين نيازها (نيازهاي جسمي و روحي) از دو نوع جدا ،ولي وابسته به هم هستند.
فيدمن و آرنولد )1199( 1رتاي شغيي را چنين تعريف كرده اند« :رتاي شغيي باه مجماوع
تمايالت مثب يا احساسات مثب كه افراد نسب به شغل اود دارند ا ال مي شود .زماني كه
مي گوييم يك فرد رتاي شغيي بااليي دارد در حقيق منرورمان اين اس كاه وي باه اور
كيي به ميزان زيادي شغل اود را دوس داشته و از ريق آن توانسته اسا نيازهااي ااود را
ارتا نمايد و در نتيجه احساسات مثبتي نسب به آن دارد».
گوردن )1111( 2تعريفي از روحيه داده اس

كه به نرر مي رسد مشاابه ايياي زياادي باا

تعاريف رتاي شغيي دارد .از نرر وي روحيه عبارت اس از درجه رتايتي كه كارمند از ارتاي
نيازمنديهاي اود به وسييه شغي

به دس مي آورد.

3

كان ) 1153( 4رتاي از كار را جالب توجه و مورد عالله بودن شاغل و ميازان و حاد شا ن و
منزلي كه براي دارنده آن فراهم مي سازد ،مي داند.1

- Feldman and Arnold

1

- Gorden

7
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از نرر لوتاانز ) 1113( 2رتااي

شاغيي نتيجاه ادرا

كاركناان از چگاونگي فاراهم ساااتن

انترارات مهم آنان توسط شغيشان مي باشد .وي سه جنبه مهم باراي رتااي شاغيي در نرار
گرفته اس :
اول :رتاي شغيي يك پاسخ احساسي به شرايط كار اس  .نمي توان اين پاسخ را مشاهده كرد
ولي مي توان آن را استنبام كرد.
دوم :رتاي

شغيي را مي توان از ريق چگاونگي دساتيابي باه اهاداف ياا بارآورده ساااتن

انترارات تعيين كرد.
سوم :رتاي شغيي مجموعه اي از نگرشهاي مرتبط به هم مي باشد.
اسمي ،كندال و هيولين ( )1191پنج بعد اساسي در كار را نشان دهنده مهمترين ويژگيهااي
احساس افراد نسب به كارشان اس  ،تعيين كردند:
-1

ماهي شغل

-2

پرداا (حقو و مزايا)

-3

فرصتهاي پيشرف و ترلي

-4

سرپرستان

-5

همكاران

 - 1همان  ،ص 11
- Loutans
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رتاي شغيي نشان دهنده نگرش و احساس افراد نسب باه كارشاان اسا  .نگارش موياو
نسب به كار نشان دهنده رتاي شغيي و نگرش نامويو و منفي حاكي از عدم رتاي شغيي
مي باشد.

1

 -2-1-2مفهوم رضايت شغلي
«نگرش هاي كاركنان براي مديري

منابع انساني اهميا

دارد زيارا كاه ايان نگرشاها رفتاار

سازماني را تح تارير لرارمي دهند .بويژه نگرش هايي كاه باه رتااي شاغيي و تعهاد زمااني
مربوم مي شوند از سودمندترين موتوعات رشته رفتار سازماني و مديري

مناابع انسااني ماي

باشند.
لو
يا مثب

تعريف جامعي از رتاي شغيي بدس

مي دهد كه عبارتس

كه فرد از ارزيابي يا تجربه شغيي بدس

از « :حال

روحي موياو

مي آورد ».رتاي شغيي نتيجه ادرا

فرد از

چيزهايي اس كه شغل او فراهم مي آورد و براي او با اهمي تيقي ماي شاوند .بواور كياي در
رفتار سازماني تاييد شده اس

كه رتاي شغيي مهمترين نگرشي اس

كه بواور مكارر ماورد

موالعه لرارمي گيرد.
در تعريف ديگري رتاي شغيي به مجموعه اي از احساسات مويو و نامويو كه توسط آن
كاركنان به شغل اود مي نگرند ،گفته مي شود .ااتالف مهمي بين اين احساسات و دو عنصار
ديگر از نگرش هاي كاركنان وجود دارد .رتاي شغيي بوور نسبي يك احسااس اوشاايند ياا

 - 1مظفري  ،گشتاسب ،بررسي اثرات اجراي طرح كارانه پركيس بر رضايت شغلي و عملكرد پزشكان ،پايان
نامه كارشناسي ارشد مديريت دانشگاه تربيت مدرس1523 ،ريال صص .11-11
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احساس درد مي باشد (من از داشتن ويايف متنوع لذت مي برم) كه با تصورات عيناي (شاغل
من پيچيده اس ) ااتالف دارد و نيز با تصور رفتاري (من لصد دارم در سه ماه آينده اين شغل
را رها كنم) متفاوت اس  .اين سه لسم

از نگرش ها در كل به مديران كمك مي كند عكا

العمل كاركن را نسب به شغيشان بفهمند و ارر آنرا بر رفتار آينده پي

بيني نمايند.

معمول ترين تعريف پذيرفته شده ،رتاي شغيي آن را به عنوان وابسته اي از ارزيابي كاركن از
شغل و محيط ا راف شغل اود مي داند .اين ارزيابي به دو جزء بستگي دارد:
اول :آن چه كاركن بوور والعي در كار تجربه مي كند چيس ؟
دوم :ارزش ها يا پاداش هاي مويوبي كه كاركن را به محل كار مي كشاند چيس ؟
رتاي زماني باالس كه آن چه هس يا آنچه بايد باشد برابر باشد.
عدم رتاي زماني اتفا مي افتد كه كاركن معتقد باشد اين دو جزء با هم برابر نيستند.

1

 -3-1-2ويژگيهاي رضايت شغلي
«ديوي

و نيوسترن ( )1195ويژگيهاي زير را در تعريف رتاي شغيي مورر مي كنند:
-1
و پيشرف

رتاي شغيي يك احساس لذت و يا احساس درد اس (در كارم امكان ترلاي
وجود دارد) .و با والعيات (مانند كارم پيچيده اس ) و با نيات رفتاري (لصد

دارم شغل اود را تر

كنم) تفاوت دارد .البته اين سه لسم با هم به مديري كمك

 - 1آصفي خوشه مهر ،رضا ،رابطه تصميم گيري مشاركتي با رضايت شغلي كاركنان شركت راه آهن جمهوري
اسالمي ايران ،پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دانشگاه تربيت مدرس ،1523 ،ص .17
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مي كنند كه واكن

هاي كارمندان را نسب به شغيشان در

ها را بر رفتارهاي آينده آنها پي
-2

كنند ،تارير اين واكن

بيني كنند.

هنگامي كه يك كارمند به يك سازمان ماي پيونادد باا ااود مجموعاه اي از

اواستها ،نيازها ،تجربه ها و تاصص ها را به هماراه دارد كاه روي هام انتراارت او را
شكل مي دهند .رتاي شغيي بيان مي كند كه بين اين انترارات و والعيات شغيي چه
ميزان توافق وجود دارد و اين مبحث به نرريه برابري انگيزش مرتبط مي شود.
-3

رتاي شغيي هم به نگرش شغيي يك فرد اشاره مي كند (باراي مثاال مادير

اداري نتيجه بگيرد كه آلاي الف از ترفيع اود راتي مي باشد) و هم باه نگارش ياك
گروه اشاره مي نمايد (براي مثال رتاي شغيي يك دپارتمان يا با )
-4

رتاي شغيي مجموعه اي از احساسات پويا اس و به همان سرعتي كه تح

شرايط ااصي افزاي

مي يابد ممكن اس

تح شرايوي ديگر كاه

پيدا كناد .لاذا

الزم اس هفته به هفته ،ماه به ماه و سال به سال مورد اندازه گيري و توجه لرارگيرد.
-5

رتاي

شغيي از مجموع نگرش هاي فرد به ابعاد يك شغل حاصل مي گاردد.

لذا ممكن اس رتاي شغيي يك كارمند باال باشد ولي از ترفيع اود ناراتي باشد.
-9

رتاي شغيي لسمتي از رتاي يك شاص از زندگي اسا  .ماهيا بيروناي

شغل بر احساسات شغيي تارير مي گذارد و متشابها از آنجا كه شغل يك لسام مهام
زندگي اس  ،رتاي شغيي بر رتاي كيي فرد از زندگي ارر مي گذارد .لذا ياك تاارير
متقابل بين رتاي شغيي و رتاي

كيي از زندگي وجود دارد .لاذا ماديران عاالوه بار

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

علمی

پژوهشی

و

آسمان

مراجعه

کنید

www.asemankafinet.ir.
محيط شغيي مي بايس بر محايط بيروناي ساازمان (مانناد ااانواده ،اولاات فرالا ،
سياس و مذهب) نرارت داشته باشند.
در شكل  1-2اين ارتبام متقابل نشان داده شده اس .

شكل  1 .2ارتبام متقابل بين رتاي شغيي ورتاي كيي از زندگي

 -4-1-2ابعاد رضايت شغلي
رتاي شغيي ممكن اس به صورت كيي بيان شاود و ياا باه جنباه هااي ماتيفاي از شاغل
معووف باشد .موالعات رتاي

شغيي اليب برروي اين جنبه ها (ابعاد) تمركز داشته اس  .لاذا

ولتي درباره رتاي شغيي صحب مي شود بايد تصري شود (رتاي از چه؟)
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در اكثر تحقيقات به عمل آمده ش

بعد زير باراي رتااي شاغيي موارر شاده اسا (لوتانز

.)1112
 .1پرداا

(دستمزد) :يعني ميزان پاداش دريافتي و درجه اي از عادال كاه در

مقايسه با ديگران براي آن احساس مي شود.
 .2اود شغل :يعني تا چه اندازه اود شاغل و فرصاتهاي شاغيي امكاان لباول و
مسوولي را براي فرد فراهم مي آورد.
 .3ترفيع:يعني فرص پيشرف در مسير سيسيه مراتب سازماني.
 .4سرپرستي :يعني توانايي مافو در ارائه مساعدتهاي فني و حمايتي رفتاري.
 .5همكاران :يعني تا چه اندازه همكاران از لحاظ تكنيكي و فني مفيد و از لحااظ
اجتماعي حامي هستند.
 .9شرايط كاري :شرايط كاري عامل ديگري اس كه تارير متوساوي بار رتااي
شغيي دارد .اگر شرايط كاري او باشد (محيط جذا  ،تميز و  )...كارمندان راحا
تر مي توانند ويايف اود را انجام دهند و اگر شرايط كااري تاعيف باشاند (گرماا،
محيط پر صدا و )...براي كارمندان مشكل اواهدبود كه كارها را به نحو مويو انجام
دهند.

1

 -5-1-2نظريات رضايت شغلي
 - 1همان ،صص .55-51
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 -1-5-1-2نظريه انتظار
اين نرريه بيان مي كند كه مردم به شغيهاي ماتيفي كه در ااتيار آنان اس  ،ماي نگرناد (از
لبل آمدن بر سر كار در برابر نيامدن بر سر كار)و به انتاا شقي مي پردازند كه به تصور آناان
با بيشترين احتمال به پاداشهاي مورد عالله مي انجامد .در تحييل نرريه انترار عناصار مهماي
وجود دارد :اوال پي
از آينده اهمي

بيني (انترار) آنچه كه روي اواهدداد عامل مورر انتاا اس و برآورد ما

دارد .نكته دوم اين اس

كه اين نرريه مشتمل بر دو عامل عمده اس  :انتراار

اين كه بازدهي حاصل اواهدشد و ارزش رتاي باشي پي

بيني آن بازده چقدر اواهدبود.

1

ناستين بيان اين شيوه توسط ويكتور وروم 2به عمل آماده اسا  .وي دو الگاو عرتاه كارده
اس  :يكي براي پي

بيني انتاابهاي معيني از لبيل اينكه فرد چه حرفه اي را براواهدگزيد يا

در شغل اود چقدر تالش به عمل اواهدآورد ،و ديگري براي پي

بيني نگرشهاي فرد نساب

به شغل اود.
تركيب انترار و ارزش تعيين كننده اين اسا كاه شااص چاه چياز را انتااا اواهادكرد.
پيامدهاي اين نرريه براي الدام مديري بر سه گونه اند .اوال آنچه كه حائز اهمي اسا پاي
بيني پاداش اس  .مردم براساس آن چه كه به پندارشان به دس اواهندآمد دس به انتااا
مي زنند تا بر مبناي آنچه درگذشته كسب كرده اند  .رانياً پاداشها باياد باه گوناه اي تنگاتناگ
وآشكار با رفتارهاي مويو سازماني ارتبام داشته باشند .رالثااً از آنجاا كاه افاراد ماتياف باه
 - 1ترش آر ميچل ،مردم در سازمانها ،زمينه رفتار سازماني ،ترجمه حسين شكر كرن ،چاپ اول ،انتشارات
رشد ،1527 ،صص .712-731
- Victor Verum
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پاداشها متفاوت ارج مي نهند بايد در انوبا بازده هاي سازماني ياپاداشاها باا آرزوهااي ااا
افراد تالشهايي به عمل آيد  .اين فنون بايد درجه برانگياتگي كاركنان را افزاي

دهد .

نرريه انترار برمبناي تعبيرات « وروم » (  )1194از عيم ساازماني پاياه گاذاري شاده اسا
.نرريه وروم براين فرض استوار كه « ...گزينشهاي كه توسط ياك شااص ازمياان راهكارهااي
گوناگون به عمل مي آيذ مربوم به رويدادهاي رواني وروان شنااتي اسا كاه همزماان باا آن
رفتار رخ مي دهد  ».به عبارت ديگر اين انتاابها با ادرا

وشكل گيري عقايد ونرريات مارتبط

اس .
كوش

فردي  عميكرد فردي  پاداشهاي سازماني  اهداف فردي
مدل ساده شده انترار

1

براساس يكي ديگر از تووريها ،لصد فرد به انجام كار تح تارير رتاي پاداشي اس كه بر آن
مترتب مي باشد .همانگونه كه در شكل نشان داده شده اس رتاي و پاداش از انجام كار ناشي
شده و بر كوش

و لصد فرد به انجام كار تارير مي گذارد .همچنين رتاي و پاداش بر هم نيز

مورر مي باشند .به ور كيي تمام عوامل فو الذكر با هم در ارتبام و تعادل هستند.

2

 - 1ريچارد  .ام .سيترزوليمان دبليو پورتر  ،انگيزش و رفتار در كار  ،جلداول ترجمه سيد افين ا ...علوي چاپ
اول انتشارات موسسه چاپ وانتشارات مركز آموزش مديريت دولتي  .ناشر مركز آموزش مديريت دولتي
 1527صص 115-111
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پاداش

انجام کار
رضایت

قصد وکوشش

 -2-5-1-2الگوي پورتر – اللر

1

اين الگو يكي از مهمترين اصالحات و گسترشهايي اس كه درباره كارهااي «وروم»داده شاده
اس  .اين الگوي پيشنهادي «پورتر» و «اللر» در سال  1199ارائه شده اسا  .باه اور بسايار
فشرده ،اين نرريه مي گويد :كوششهاي كاركنان از سوي دو عامل تعيين مي شود:ارزش تعيين
شده از سوي فرد درباره پيامدهايي معين و درجه اي كه شاص باور دارد كه كوششهاي وي باا
آن به دسترسي به اين پاداشها اواهد انجاميد.
پورتر و اللر معتقدند كه در سازمان دو نوع متغير وجود دارد كه بر سيو
يكي سازماني اس

افراد ارر مي گاذارد

و ديگري افراد .متغيرهااي ساازماني موجاب تساهيل و ايجااد تاوازن باين

- Porter , Laler
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پاداشهاي سازمان و كوش

افراد مي گردد .متغيرهاي فردي موجب ارزشايابي افاراد از پااداش

هاي سازماني مي گردد ،در والع لصد انجام كار را مشاص مي سازد.

1

پورتر و اللر همچنين با توجه به عوالب عميكرد پيشنهاد مي كنناد كاه باا توجاه باه عوالاب
عميكرد سازمانها در سياستهاي جاري اود در با پاداشها به ور انتقاادي ارزياابي مجادد باه
عمل آورند .اينان تاكيد مي كنند كه مديري بايد براي ارزياابي اينكاه ارتباام ميازان رتااي
اا ر با سوور عميكرد چقدر نزديك اس  ،بيشترين تالش اود را مبذول دارند.

2

پورتر و اللر معتقدند كاركرد و رتاي از شغل ممكن اس به يكديگر ربط داشاته ياا نداشاته
باشند كه به شماري از عوامل بستگي دارد .اندازه مويق پاداش كه در پي انجام دادن كاار ماي
آيد ،تعيين كننده ميزان رتاي و اشنودي نيس  ،بيكه مقدار و اندازه ،اواه زياد يا كم ،بايد از
ديد كارمند منص فانه باشد تا او را راتي كند .اووم نقواه چاين در الگاوي تجديادنرر شاده
پورتر – اللر كه در شكل  2-2ترسيم شده اس بيانگر اين مويب اس كه اوال ميزان رتامندي
يا نارتايتي كه شاص در نتيجه رفتار اود از سازمان آزموده اس

به تعيين ارزشي كه وي در

آينده براي پاداشهاي مورد بحث درنرر مي گيرد ،كمك مي كند .رانيا اووم نقوه چين پايين
شكل نشان مي دهد نيرومندي باور و عقيده شاص مبناي بار اينكاه نتيجاه كوشا  ،پااداش
اواهد بود ،نيز از راه تجربه تعيين شده اس .
1

3
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 -3-5-1-2نظريه برابري

1

دانشمندان در تحقيقات اود كوشيده اند كه نفوذ و تاريرهاي اساسي بار بازتابهااي فاردي در
مولعيتهاي اجتماعي و فرايندهايي را كه از آن ريق اين بازتابها پديد مي آيد ،كشاف و آشاكار
كنند .يك چارچو مفيد براي فهم اينكه چگونه كار واكن

هااي دروناي اجتمااعي در محال
- Equtiy Theory

1
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كاربر بازتابهاي كاركنان در زمينه كاري و مشارك در سازمان تارير ماي گاذارد توساط نررياه
هاي فراگردهاي تبادل اجتماعي فراهم شده اس .
نرريه هاي تبادل ايهار مي كند كه افراد در مبادالت اجتماعي باه گوناه اي همانناد «انساان
التصادي» كه از سوي التصاددانان كالسيك معرفي شده بود ،رفتار مي كند.
يكي از نرريه هاي برجسته و مشهور فرايندهاي تبادلي اجتماعي « ،نرريه برابري» «آداماز»1
( )1195اس  .اين نرريه به افزاي

فهم ما از رفتار در محيط سازماني مربوم مي شود.

اجزاي عمده نرريه «آدامز» در زمينه روابط مبادله اي را درون دادها و پيامادها تشاكيل ماي
دهند .درون داده ها يا سرمايه گذاري ها چيزهايي هستند كاه شااص بوساييه آن باه مبادلاه
كمك مي كند .در وتعيتي كه شاصي ادمات اود را با فرد مبادله ماي كناد ،درون داده هاا
ممكن اس شامل تجربه هاي كاري گذشته ،دان

و معيوماات ،كوششاي در زميناه شاغيي ،و

آموزش و كارآموزي باشد .پيامدها چيزهايي هستند كه در نتيجه مبادله بدسا ماي آيناد .در
وتعي كارمندي مهمترين پيامدها شايد پرداا باشاد .در مالحراات پيونادهاي مبادلاه اي،
درون داد و پيامد بايد دو حال در نرر گرفته شوند .ناس وجود يك درون داد يا پيامد بايد از
سوي يكي يا هر دو رف مبادله شنااته شود .دوم يك درونداد يا پيامد بايد با مبادلاه مرباوم
باشد يعني نوعي سودمندي جانبي داشته باشد .تاا زمااني كاه درون دادهاا و پيامادها هار دو
شنااته نشوند و به هم مربوم نباشند درارزيابي روابط مبادله اي مورد نرر لرارناواهندگرف .

- Adams
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«آدامز» پيشنهاد مي كند كه افراد درون دادها و پيامدها را بر پايه اهمي آنها نسب باه فارد
بسنجند .االصه ارزشيابي درونداده ها و پيامدها از ريق جماع كاردن درون دادهاا سانجيده
وپيامدها به ور مستقل درنرر گرفته مي شوند .هرچند كه ممكن اس تا حد زياادي باه هام
مربوم باشند ،برابري هنگامي بوجود مي آيد كه نساب پيامادهاي شااص باه درون داده هاا
مساوي نسب پيامدها و درون دادهاي فرد ديگر باشاد .ناابرابري در جاايي وجاود دارد كاه دو
نسب نامساوي باشد.

چند جنبه مهم اين تعريف عبارتند از:
-1

شرايط الزم براي ايجاد برابري يا نابرابري بر پايه تصاورات فارد از دورن داد و

برون داد بنيان نهاده شده اس .
-2

نابرابري يك پديده نسبي اس و كارمندان تا هنگامي كه در مقايسه با ديگران

وتع مشابهي داشته باشند اشنودي و رتاي اود را نشان اواهندداد.
-3

نابرابري هنگامي وجوددارد كه بوور نسبي به شاص بيشتر يا كمتار از انادازه

پرداا شود.
با آنكه رفداري از نرريه «آدامز» به ياهر چشمگير اس ولي چند پرس
بررسي لابل مالحره اس .

درباره تعبير نتايج
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در پي نرريات «وروم« »1گودمن« »2فريدمن »3پيشنهاد مي كنند كه براي تكميل و رفع ابهام
در تجربيات مربوم به نرريه برابري بايد در عمل مفاهيم زير در نرر گرفته شود.
-1

ارزيابي فرد از داده هاي اود.

-2

تصور فرد از مرتبط بودن داده ها براي ايفاي وييفه

-3

تصور فرد ازبرداشتهاي آزماينده درباره داده ها

-4

تصور فرد از نسب درون داد ديگران

-5

تصور فرد از پيامدهاي آينده

-9

تصور فرد از پيامدها به نسب پيامادهاي جاايگزين (باراي نموناه پيامادهاي

گذشته)
-7

اهمي نسبي تمايل شاص در استفاده از موارد 4و5و 9به عنوان هادف باراي

مقايسه.4
موابق اين تووري ولتي شاص اود را با ديگران مقايسه كند و دريابد كه با او به عدال رفتار
نشده به نوعي نابرابري دچار مي گردد و تالش مي كند كه اين نابرابري را اصالر نمايد .برهمين
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- Verum

1

- Godman

7

- Friedmen
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اساس «هرگاه كارمندان تصوري از نابرابري داشته باشند ،ممكن اس به يك ياا چناد ماورد از
گزينه هاي زير روي آورند:

1

-1

داده ها يا بازده هاي اود و ديگران را دگرگون كنند.

-2

به شيوه اي رفتار كنند كه ديگران را به تغيير داده ها و بازده هايشان ترلياب

نمايند.
-3

به شيوه اي رفتار كنند كه داده ها و بازده هاي اود را تغيير دهند.

-4

مرجع ديگري براي مقايسه بيابند.

-5

شغل اود را رها كنند.

بنابراين زماني فرد احساس رتاي

از شغل اود دارد كه در مقايسه با ديگران و مقايساه داده

ها و بازده هاي اود احساس برابري نمايد و براي حفظ وتع موجود برانگياته شود.2

 -4-5-1-2نظريه اختالف
نرريه ااتالف توسط «اسمي  »3و همكاران وي ارائه شده اس  .آنان راب كردند كه رتااي
شغيي مي تواند به وسييه ااتالف بين انگيزش كار شاليين و مشاو هااي ارائاه شاده توساط

 - 1رابينز ،استيفن ،مباني رفتار سازماني ،قاسم كبيري ،چاپ سوم ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي ،1521 ،ص
.11
 - 7رابينز  ،استيمن  ،مباني رفتارسازماني  ،قاسم كبيري  ،چاپ سوم  ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي ، 1521 ،
ص 11
- Esmit
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سازمان توتي داده شود .براساس اين نرريه اگر نيازهايي كه فرد را باراي كاار برمايانگيزاناد
دليقا به وسييه مشو هاي سازمان ارتا شوند ،ااتالف وجود نداشاته ،رتااي شاغيي در حاد
باالتر اس  .اما اگر نيازهاي فرد بي

از پاداشهايي باشد كه از كار اود درياف مي كند ااتالف

به وجود اواهدآمد كه منجر به نارتايتي مي شود .اگر پاداشها باي

از نيازهاا باشاد اااتالف

موجب رتاي شغيي مثبتي مي شود .يافته هاي «ميكال »1و همكااران از نررياه اااتالف در
محيط هاي آموزشي حماي مي كند.
 -5-5-1-2تئوري ارزشي الك

2

3

اين تووري از ديگر تووري هاي مورر شده دربااره رتااي شاغيي اسا  .بواور االصاه ال
معتقد اس

كه بسته به نوع كارمندان ،اواسته ها و ارزشهاي آنان نيز فر مي كند و بناابراين

رتاي شغيي آنها بستگي به تامين اين اواسته ها و ارزشها دارد .تعداد مشاصي نياز باا ارزش
وجود ندارد ولي مجموعه وسيعي از ارزشها مي توانند در رتاي شغيي مورر باشد.
 -6-5-1-2نظريه سلسله مراتب نيازهاي مزلو

4

5

اين نرريه كه توسط مزلو ارائه شد در بين سالهاي  1141-1151در درجه ناسا در ليمارو
روانشناسي باليني بود كه مزلو بيشتر كارهاي پيشرفته اود را در آن زمينه به انجام رسانيد .در
- Mikle

1

 - 7هوي وين ك .و ميكل سيسيل ،ج،تئوري ،تحقيق و عمل در مديريت آموزشي ،جلد اول ترجمه سيد
محمد سيد عباس زاده ،چاپ اول ،انتشارات دانشگاه اروميه ،ص .175
- Lick

5

 - 1همان ،ص .172
- Moslow
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آلاز دهه  1191اين نرريه به عنوان يك الگوي مويو رفتار انساني در سازمان پديدار گشا .
مزلو احتياجات بشري را به هف دسته تقسيم كرده اس :
-1

نيازهاي فيزيولوژي

-2

نيازهاي امنيتي

-3

نيازهاي تعيق داشتن

-4

نيازهاي احترام

-5

نيازهاي اودشكوفايي

-9

زيبايي شناسي

-7

معرف شناسي.

با آنكه در آلاز نرر «مزلو» فراهم آوردن الگويي بود كه باه اور كياي رابواه مياان انگيازش
شاصي

را توتي دهد .ولي وي بعدا توجه اود را بوور مشاص به مسائل انگيزش كارمندان

در تشكيالت كاري معووف كرد .با بكاربستن مفهوم سيسيه مراتاب نيازهاا ،ماديران مساوولي
ايجاد «محيوي مناسب» را كه در آن كاركنان بتوانند تمام استعداد اود را پرورش و بروز دهند
برعهده اواهند داش  .اين محيط مناسب ممكن اس باه افازاي

فرصاتهايي باراي اساتقالل

بيشتر ،گوناگوني و تنوع در كار و مسوولي پذيري و چيزهايي از اين گوناه نيااز داشاته باشاد.
كوتاااهي در فااراهم آوردن چنااين محيوااي از دياادگاه عيمااي،بااه افاازاي

ناكااامي كارمناادان

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
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اواهدانجاميد و نتيجه آن كاركرد تعيف تر ،رتاي شغيي كمتر و ااروج بيشاتر كاركناان از
سازمان اواهدبود.

1

 -7-5-1-2نظريه دو عاملي هرزبرگ

2

«هرزبرگ» محقق آلماني در تحقيقات اود ( )1199دريافته اس كه اگر پاره اي از شرايط در
سازماني وجود نداشته باشد باعث نارتايتي كارمند اواهدشد ولي بودنشان الزاماا انگيازه لاوي
ايجاد نمي كند .اين شرايط يا عوامل بالقوه ايجاد نارتاايتي را عوامال نگهاداري در شاغل ماي
نامند .عوامل نگهداري مورد نرر هرزبرگ بدين شرر اس :اط مشي سازمان و نحوه اداره امور،
نرارت يا سرپرستي روابط متقابل بين افراد ،شرايط كار ،حقو و دستمزد ،مولعي و امني .
هرزبرگ يك دسته عوامل ديگر را در ايجاد رتاي مورر مي داناد كاه نبودنشاان در ساازمان
حال ناراتي كننده بدنبال دارد .اين عوامل را عوامل انگيزشي ناميده اس  .اين عوامل عبارتند
از:موفقي در انجام كار ،شناسايي ،نف

كار ،مسوولي  ،رشد يا پيشرف .

اين تحقيقات نشان مي دهد كه عواميي كه باعث رتاي از شغل و ايجاد انگيزه مي شود كامال
متفاوت و متمايز از عواميي اس

كه باعث نارتايتي از شغل مي شاود .باه بياان ديگار مفهاوم

 - 1ريچارد او .ستيرز و ليمان دبليو پورتر ،پيشين ،صص .21-23
- Herzberg
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متضاد رتاي

از شغل نارتايتي از شغل نيس بيكه عدم رتااي از شاغل اسا و باه هماين

ترتيب متضاد نارتايتي از شغل ،رتاي از شغل نيس بيكه عدم رتاي از شغل اس .1

 -8-5-1-2مطالعات ادوين الك
بوور االصه ال

معتقد اس

2

كه بسته به نوع كارمندان ،اواسته ها و ارزشهاي آنان فر مي

كند و بنابراين رتاي شغيي آنها بستگي به اين اواسته ها و ارزشها دارد .تعداد مشاصي نيااز
يا ارزش اا

وجود ندارد ولي مجموعه وسيعي از ارزشها ماي تواناد در رتااي شاغيي ماورر

باشد.
وي همچنين اا ر نشان مي سازد كه رتامندي شاغيي پاساخ ماورري اسا كاه در نتيجاه
تجاربي كه در متن كار بدس مي آيد و به عنوان يك متغير مستقل فقط تح شرايط ااصاي
و اصوصيتهاي فوري مورد توجه لرارمي گيرد .اساسا رتامندي شغيي منبع عيا

نيسا  .باه

ديگر سان يك پديده عا في – اجتماعي اس كه فارد شاالل مايتواناد دربااره شاغل ااود
احساس كند.3

مطالعات وود و لبود:
 - 1مقاله هايي درباره رفتار و انگيزش ،نوشته و ترجمه گروهي از اساتيد و نويسندگان مديريت ،انتشارات
مركز آموزش مديريت دولتي ،ناشر مركز آموزش مديريت دولتي ،1521 ،صص .11-17
- Edvin Luck
 - 3قاسمی  ،مهدی  ،تعیین اثر تطابق سبک رهبری مدیر وسبک رهبری مورد انتظار زیردستان بررضایت شغلی در دانشگاه
تربیت مدرس  ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت  ،دانشگاه تربیت مدرس  5331صص 25-33
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اين دو روانشناس آمريكايي اعالم كردند كه رتاي شغيي ابعاد گوناگون دارد ولي هرچه باشد
رتاي يا عدم رتاي مربوم به احساس اس و اين ماردم هساتند كاه مساويه اي را آنچناان
احساس مي كنند.

 -9-5-1-2نظريه ويژگيهاي ضروري شغل
اين نرريه حاصل تحقيقي اس

كه در پژوهشگر بنامهاي «ترنر و الرن  »1دربااره ويژگيهااي

شغل انجام داده اند .آنان براي سنج
شغيي و ليب

و اندازه گيري رشد انواع مشالل بار دو پدياده رتااي

كاركنان يك موتوع تحقيقي ارائه نمودند .آنان پي

بيني كردند كاه كاركناان

مشاليي را ترجي مي دهند كه پيچيده و چالشگر باشد .يعني چناين مشااليي ماي تواناد بار
رتاي شغيي افراد بيافزايند و ميزان ليب آناان را كااه
برحسب ش

دهناد .آنهاا پيچيادگي مشاالل را

ويژگي به شرر زير بيان كردند:

-1

تنوع يا گوناگوني

-2

اودماتاري

-3

مسوولي
و مهارت

-4

دان

-5

روابط متقابل اجتماعي از نوع تروري

-6

تعامل يا روابط اجتماعي از نوع ااتياري
- A.N Turner and P.R>lawrence
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يعني هر لدر يك شغل نمره باالتري از اين ويژگيها بگيارد داراي پيچيادگي بيشاتري اسا .
بر بق نتايج اين تحقيق كاركناني كه در مشالل بسيار پيچيده كار مي كردناد ليبا كمتاري
داشتند همچنين آنها با داال

دادن حمل زندگي كاركنان در محاسبات اود باه ايان نتيجاه

رسيدند كه كاركناني كه از شهرها و منا ق پرجمعي

آمده بودند در مشااليي كاه پيچيادگي

كمتري داش ابراز رتاي بيشاتري ماي كردناد .كاركنااني كاه زميناه روساتايي داشاتند در
مشاليي كه بسيار پيچيده بود ابراز بيشترين رتاي را مي نمودند.

1

 -11-5-1-2نظريه نقشي:
در اين نرريه به دو عامل جنبه اي اجتماعي و رواني توجه مي شود .در جنبه اجتمااعي تاارير
عواميي نرير نرام سازماني و كارگاهي و شرايط محيط اشتغال در رتااي شاغيي ماورد توجاه
لرارمي گيرد .اين عوامل همان شرايط بيروني رتاي شغيي را شامل ماي شاود .جنباه رواناي
رتاي شغيي بيشتر به انترارات و تولعات فرد مربوم مي گردد و به عبارت ديگر احساس فارد
از مولعي شغيي و فعاليتهاي

در انجام مسووليتهاي محوله و ايفااي نقا

ااا

باه عناوان

 - 1رابينز ،تسينف ،مديريت رفتار سازماني ،علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي ،جلد اول ،موسسه مطالعات و
پژوهشهاي بازرگاني ،1521 ،صص .551-551
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عضوي از اعضاي جامعه ميزان رتاي شغيي فرد را مشاص مي نمايد .رتاي كيي نتيجاه اي
اس كه از تركيب دو جنبه اجتماعي و رواني حاصل مي گردد.
بوور كيي از نتايجي كه هرزبرگ برروي تحقيقات اوي
رتاي

باشي و عدم رتاي

حاصل نمود مبين آن اس كه درجه

كاركنان بستگي مستقيم به افراد ويا عواميي دارد كاه در محايط

سازماني انگيزه هاي مثب و يا منفي را در آنها تقوي مي نمايد و با بوجود آوردن سيساتمهاي
مديري

صحي كه از بهداش سازماني صحي براوردار باشد ،مي توان ح

رتاي باشي را

در رور و روان افراد سازماني بوجود آورد كه از اين راه هم سازمان و هم فرد از يكديگر رتاي
كامل اواهندداش .

1

به نرر هاپا  )1135( 2رتاي شغيي مفهومي پيچيده و چند بعدي اس و با عاواميي رواناي
جسماني و اجتماعي ارتبام دارد تنها يك عامل موجب رتاي شغيي نمي شاود بيكاه تركياب
معيني از مجموعه عوامل گوناگون سبب مي شود كه فارد شاالل در لحراه معاين از زماان از
شغي

راتي اس و از آن لذت مي برد ،فرد با تاكيدي كه بر عوا3مل ماتياف از لبيال ميازان

درآمد ،ارزش اجتماعي شغل شرايط محيط كار و فراورده اشتغال ،در زمان هاي متفاوت دارد به
ر گوناگون احساس رتاي از شغي

مي نمايد.

 - 1پرهيزكار،كمال ،تئوريهاي مديريت ،انتشارات آگاه ،چاپ چهارم ،1527 ،ص .117
- Hapak
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- Ginzberg
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گينزبرگ 1و همكاران

( )1151كه رتااي شاغيي را از ديادگاههاي گونااگون ماورد توجاه

لرارداده اند به دو نوع رتاي شغيي اشاره مي كنند.
-1

رتاي دروني كه از دو منبع حاصل مي گردد اول احساس لاذتي كاه انساان

صرفا از اشتغال به كار و فعالي عايدش مي شود .دوم لذتي كه بر ارر مشاهده پيشرف
و با انجام براي مسووليتهاي اجتماعي و به يهوررسااندن تواناايي هاا و رلبا هااي
فردي به انسان دس مي دهد.
-2

رتاي بيروني كه با شرايط و محيط كاار ارتباام دارد و هار لحراه در حاال

تغيير و تحول اس  .از عوامل رتاي بيروني به عنوان مثال شرايط محيط كاار ميازان
دستمزد و پاداش نوع كار و روابط موجود بين كارگر و كارفرماا را ماي تاوان ناام بارد.
عوامل دروني كه اصوصيات و حاالت فردي را شامل مي گردند در مقايسه باا عوامال
بيروني كه شرايط كار و اشتغال را دربرمايگيارد .از رباات بيشاتري براوردارناد .لاذا
رتاي

دروني پايدارتر از رتاي بيروني اس  .رتاي كيي نتيجه تعامل باين رتااي

دروني و بيروني اس  .رتاي شغيي بررسي رز تيقي فرد درباره شغي

مي باشد.

فيشر و هانا )1131( 2رتاي شغيي را عاميي دروني ليمداد مي نمايند و آنرا ناوعي ساازگاري
عا في با شغل و شرايط اشتغال مي انگارند ،يعني اگر شغل مورد نرر لذت مويو را براي اود
تامين نمايد .در اين حال فرد از شغي

راتي اس  .در مقابل چنانچه شغل مورد نرر رتااي

5

- Gin2 berg

- Fisher and Hana
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و لذت مويو را به فرد ندهد در اين حال فرد شروع به مزم شغل مي نمايد و درصدد تغيير
آن برميآيد.

1

 -11-5-1-2تئوري دوعاملي انگيزش و بهداشت
اين تووري توسط فردريك هرزبرگ 2ارائه گرديده اس  .وي پ

از موالعاتي كه انجام داد باه

اين نتيجه رسيد كه در سازمانها ومحيط كاري  ،رتاي شغيي به محتواي شغل و نارتايتي باه
محيط شغل مربوم مي شود.
بر بق اين تووري دو دسته عوامل تح عنوان «عوامل انگيزشي» و «عوامال بهداشاتي »3ياا
ابقاء شنااته شده اند ،عوامل ابقاء به عواميي ا ال مي شود كه وجودشان در كار تروري اس .
نبودشان ايجاد مشكل مي نمايد اما باعث برانگياتن افراد به كار نماي شاوند .ايان عوامال كاه
داراي ااصي

نگهدارندگي و ابقاء مي باشند ،در صورتي كه از شغل فرد حذف مي شوند ايجاد

نارتايتي مي كنند اما وجودشان موجب انگيزش نماي باشاد مانناد :امنيا شاغيي ،حقاو و
دستمزد ،شرايط كار ،مقام و منزل  ،سياس

و مديري  ،سرپرس

فني ،روابط بين افراد ،منافع

 - 1شفيع ابادي ،عبداهلل ،راهنمايي و مشاوره شغلي وحرفه اي و نظريه هاي انتخاب شغل ،انتشارات رشد،
چاپ نهم ،تهران  ،1523صص .11-11
- F.Herzberg

7

- Hygeine factors
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حاشيه اي و  ...اما عوامل انگيزاننده عواميي هستند كاه باعاث ترلياب و انگيازش ماي گردناد.
توفيق و پيشرف در كار و احساس رتاي از شغل نمونه هايي از اين دسته عوامل مي باشند.
بنابراين همانگونه كه در جدول زير نشان داده شده اس

مي توان گف

1

كه عوامال بهداشاتي

عواميي هستند كه وجود آنها از نارتايتي جيوگيري مي كند و عدم وجود آناان نارتاايتي را در
پي دارد .اما «عوامل انگيزشي» عواميي هستند كه وجودشان باعث ايجاد انگيزه و رتااي
شود و ليب آنها تنها عدم رتاي تعيفي را موجب مي شود.

ماي

2

جدول ( )2-1جدول التضايي مدل هرزبرگ
(انگيزشي)

عامل

بهداشتي

محر

عدم نارتايتي

رتاي

حضور

نارتايتي

عدم رتاي

عدم حضور

مرحيه

« بق ديدگاه هرزبرگ عواميي كه به رتاي شغيي منجر مي شوند جادا و متماايز از آنهاايي
هستند كه به نارتايتي شغيي مي انجامند .بنابراين مديراني كه در پي حذف عواميي هستند كه
باعث نارتايتي شغيي مي شوند ،مي توانند آراما

را باه ساازمان بازآورناد .ولاي الزاماا باعاث

 - 1الواني ،سيدمهدي ،پيشين ،ص .131
 - 7برومند ،زهرا،مديريت رفتار سازماني ،چاپ سوم ،انتشارات پيام نور ،1523 ،ص .111
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انگيزش يا تحريك افراد نمي شوند .آنان به جاي اينكه كاركناان و اعضااي ساازمان را تحرياك
نمايند ،اسبا آرام

آنان را فراهم مي نمايند .هنگامي كه (عوامل بهداشتي) در وتع مناسبي

باشند ،افراد ناراتي ناواهندبود .ولي آنها كامال راتي هم ناواهناد باود .اگار بااواهيم وساييه
انگيزش افراد را در سازمان فراهم آوريم و موجب تحريك آنها شويم( ،از نرر هرزبرگ) بايد روي
مسويه پيشرف  ،شناا

و كسب شهرت ،ماهي

كار ،مساوولي

و رشاد تاكياد نماائيم .اينهاا

ويژگيهايي هستند كه موجب مي شوند فرد به پاداشهاي دروني برسد.

1

 -12-5-1-2نظريه كامروايي نيازي:
بق اين نرريه ولتي فرد به اواسته هاي اود دس يابد و كامروا گردد و به آنچه كه در پي
آن اس

دسترسي پيدا كند ،اشنود و راتي اواهدشد .حال هرچه اواسته او مهمتر باشد ،در

صورت حصول آن اشنودتر و در صورت عدم دستيابي به آن نااشنودتر اواهدشاد .باه بيااني
ديگر مي توان گف كه « :اساس نرري اين ديدگاه براين مفهوم استوار اس كه :
-1

شاص اگر آنچه را كه مي اواهد بدس آورد ،اشنود اواهدشد.

 - 1رابينز ،استيفن ،پيشين ،صص .575-571
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-2

هرچه شاص چيزي را بيشتر باواهد(يا چيزي براي او مهمتر باشد) ولتي آنرا

بدس آورد ،اشنودتر اواهدشاد و هنگاامي كاه آنارا باه دسا نيااورد ،نااشانودتر
اواهدگرديد.1

 -13-5-1-2نظريه گروه مرجع:
«نرريه گروه مرجع با نرريه كامروايي نيازي مشابه اس  .با اين تفاوت كه اين نرريه به عنوان
نقوه عوف اود اواستها ،نيازها و عالئق فرد را در نرر نمي گيرد ،بيكه ديدگاه و عقايد گروهي
را مورد نرر لرارمي دهد كه فرد براي هداي و ارشاد به آن مي نگرد .چنين گروههايي به گروه
مرجع معروفند ،چه اين گروهها ديد و نگرش شاص را از دنيا و نيز چگونگي ارزشيابي وي را از
پديدارهاي گوناگون در محيط (به انضمام اودش ،تا اندازه زيادي) تعيين ماي كنناد .بناابراين
نرريه مي توان پي

بيني كرد كه اگر شغيي عالئق ،اواستها و شرايط گروه مرجاع شااص را

برآورد،شاص آنرا دوس اواهد داش و اگر چنين نكند ،به آن عالله اي ناواهد داش ».2

 -6-1-2مدل هاي رضامندي شغلي

 - 1كورمن ،آبراهام  ،روانشناسي صنعتي و سازماني ،حسين شكركن ،چاپ اول ،انتشارات رشد ،تهران ،1521
صص .513-511
 - 7همان ،ص .511
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«فرات و استار  )1177( 1مدل مفيدي از نحوه رسيدن به رتاي شغيي و عوامل مورر در آن
ارائه كردند .رر شماتيك اين مدل در شكل  3-2نشان داده شده اسا  .باراي شارر موتاوع
مدل ،بهترين نقوه شروع جعبه سم چپ اس كه «سااتار نياز كارمند» ناميده مي شود .اين
سااتار يكي از عوامل تعيين كننده «انگيزه كار» اس كه بر توان توليد تارير ماي گاذارد و آن
نيز به نوبه اود پااداش هاا را متاارر ماي ساازد .در هرياك از مراحال فرايناد رتااي شاغيي
متغيرهاي ديگري نيز وجود دارند كه در باالي جعبه نشان داده شده اند و اين متغيرها با عامل
اصيي به ور مستقيم تركيب مي شوند تا به تعيين عامل بعدي كمك كنناد .باه عناوان مثاال
انگيزه كار همراه با ساير متغيرهاي مربوم تركيب مي شوند تا باه تعياين عامال بعادي كماك
كنند .به عنوان مثال انگيزه كار همراه با ساير متغيرهاي مربوم تركيب مي شوند و عامل بهاره
وري را تعيين مي كنند وبهره وري منجر به پاداش مي گردد .پااداش باا تركياب سااير عوامال
مورر ،تعيين كننده ارتاي نيازهاي فردي اس  .البته همانوور كه در شكل مشااهده ماي شاود
نيازها در اارج از مولعي

كاري نيز لابل ارتاشدن هستند و در نهاي

اين دو نوع ارتاي نياز،

سااتار كيي نيازهاي فرد را تعيين مي كنند.

1

- Frot and Stark
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ارتاي نيازها در كار نيز تنها عامل تعيين كننده رتاي شغيي نيس بيكاه ادرا
برابري پاداش هاي درياف
تر

شده نيز در آن مورر اس  .سرانجام ميزان رتامندي شغيي تداوم يا

كار را تعيين مي كند.

نكته لابل توجه در اين مدل اين اس
عك

مرباوم باه

كه رتاي

از كار به بهره وري منجر نمي شود بيكه بار

بهره وري يكي از عوامل تعيين كننده رتاي شغيي اس كه اين براالف انترار مديران

اس .
با اينكه در اين مدل به بسياري از يافته هاي پژوه

استفاده شده اما مدل مذكور نق

ياك

راهنما در كشف ساير متغيرهاي مورر در رتاي شغيي دارد و نمي تواند ياك نتيجاه لوعاي و
نهايي تيقي شود .به عنوان مثال در اين مدل به تعدادي از عوامل زمينه ساز مانند شرايط كاري،
روابط با همكاران ،تفاوتهاي فردي و شيوه رهبري توجهي نشاده اسا  .شاايد بيشاترين ارزش
مدل اين باشد كه پيچيدگي فرايند رتاي شغيي را همراه باا عوامال متعادد ديگار ،ماد نرار
لرارداده اس .

1

در مدلهاي ديگر مانند «انسان اجتماعي» در انگيزش ،به موتوع رتااي شاغيي توجاه شاده
اس  .در اين مدل اعتقاد براين اس

كه بهره وري مستقيما به رتاي شغيي كاركناان وابساته

اس (براالف مدل فرات و استار ) و اگر به مديران و همكاران اود عالله مند باشند ،بازدهي
آنها باالتر اواهدرف .

 - 1استوارت ازكمپ ،روانشناسي اجتماعي كاربردي ،ترجمه فرهاد ماهر ،چاپ دوم ،موسسه چاپ و انتشارات
آستان قدس رضوي ،1521 ،صص .717-711
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در مدل «انسان اودشكوفا» نيز عقيده براين اس

كه پاداش هاي بيروني ارار ايياي كام بار

روي انگيزش و عميكرد افراد دارند و اين ارر كوتاه مدت اس در حالي كه انگيازه هااي دروناي
مانند احساس مسوولي  ،موفقي و ليره روي رتاي شغيي و عميكرد نق

مورري دارند.

1

 -7-1-2عوامل موثر بر رضايت شغلي
در حال حاتر مي توان گف وتعي نامويو شغل معيماي در بساياري از كشاورها موجاب
تر

شغل معيمان عالله مند و عدم جاذبه شغيي معيمي ،مانع فارغ التحصيالت ممتاز مادارس

مي شود كه به نرر بعضي از دانشمندان عمدتا به دليل شرايط كار و حقو و دستمزد نامويو
مي باشد .از جميه داليل ديگري كه به نرر اكثر مربيان و دانشمندان موجبات عادم موفقيا و
رتاي شغيي معيمان را فراهم آورده اس  ،عبارتند از:حيثي و اعتبار كم معيمي ،عدم استقالل
زياد براي معيمان در مسايل حرفه اي داال

زياد سازمان مركزي آموزش و پرورش .موالعاات

ديگري نيز كه اايرا در ارتبام با عوامل ماتيف مربوم به معيمان و دانشجويان تربيا معيام و
دبير صورت گرفته اس  ،مبين اين والعي
نسب

مي باشد كه عالله ،انگيزه و احساس تعهد معيماان

به شغل اود ،ارتبام معني داري با موفقي آنان در تدري

دارد ،به عباارت ديگار اگار

آنها حرفه معيمي را با عالله انتاا كرده و داراي احساس تعهد و انگيزه نساب باه كاار ااود
باشند ،عمال موفقتر از ديگران هستند.

 - 1گشتاسب مظفري ،پيشين ،صص .113-112
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اصيي كه حاكم بر همه بررسيهاي رتاي شغيي اس اين اس

كه كارمند انسااني اسا كاه

نيازهاي زياد و بيشمار ،بسياري از اين نيازها اگرنه ،اكثر آنها چنانچاه لراراسا

او اوشاحال و

توليدكننده و مفيد باشد ،مي بايس در كارش ارتا گردد ،بنابراين رتاي شغيي نتيجه تارير و
تارر عوامل زيادي نرير نيازها ،عالياق ،انگيازه هاا ،نگارش و شاصاي

افاراد از ياك ارف و

مقتضيات شغيي نرير معني داري فضاي سازماني (محيط كار) و نيز از رف ديگر مديري مي
باشد كه اگر مؤيد يكديگر باشند موجب حالتي مي گردند كه فرد در اود احساس رتاي ماي
كند كه به رتاي شغيي معروف اس .

1

موالعات ماتيف در زمينه رتاي شغيي نشان مي دهد كه متغيرهاي زيادي با رتاي شغيي
مرتبط اس كه اين متغيرها در چهار گروه لابل بقه بندي هستند:
-1

عوامل سازماني

-2

عوامل فردي

-3

عوامل محيوي

-4

ماهي كار

 -1-7-1-2عوامل سازماني
 -1حقوق و دستمزد:
پاداش مادي يكي از مشو ها و محركهاي لوي با عميكرد همه كاركنان از جميه معيمان ماي
باشد .گرچه اجر و پاداش معنوي حرفه تدري
 - 1سيدعباس زاده ،پيشين ،ص .115

لابل لياس با پاداشهاي معنوي نيس (بساياري
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از معيمان ارزش معنوي شغيي اود را با هيچ چيز ديگري تعويض نمي كنند با وجود اين باراي
گذراندن زندگي در اور ش ن و مقام اود نياز به وسايل و امكاناتي دارند كه از حقاو هام باه
عنوان وسييه اي براي بدس آوردن آنها تروري اس حقو يا دستمزد چيازي اسا كاه باه
افراد امكان مي دهد ماديات دلاواه و مورد نياز زندگي اود را اريداري كنند ،بنابراين ممكان
اس

تصور شود كه دستمزد در رأس فهرس چيزهايي كه افراد در شغيشان مهم محسو مي

دارند ،لراراواهدگرف  .هميشه اين ور نيس و اگر حقو مناسبي به آنها پردااا شاود ،در
اين مولع دستمزد به عنوان يك عامل رتايتمندي شغيي اهمي كمتري مي يابد.

1

 -2اعتبار 2و حيثيت اجتماعي :
اعتبار و حيثي اجتماعي از جميه عوامل ديگري اس كه ارتبام بساياري باا انگيازه معيماان
دار د .گرچه ماهي

حرفه معيمي به واسوه تكريم و تقادير آن در فرهناگ اساالمي و اعتباار و

ارزش ذاتي با اعتبار و وجهة لني همراه اس  .با اين همه عوامل ديگر به ور اااص حقاو و
دستمزد نه چندان زياد معيمان ،آن را تح
تباه شدن اعتبار معيمي نيس

تارير لرارداده اس  .بيان فو به معني كاه

و يا

و اين حرفه بدون توجه به عوامل ديگر حتي پاداش هاي ماادي

داراي حيوه معنوي و مقدسي اس كه تح تارير عوامل ديگري مادوش شدني نيسا ولاي
بايد پذيرف كه صرف ارزش معناوي آن نياز موجاب رتااي و انگيازه لاوي در معيماان هام
 - 1زندي پور ،طيبه ،بررسي و برنامه ريزي زنگي تحصيلي و شغلي ،چاپخانه شمشاد ،چاپ دوم ،تهران،
 ،1511ص .717

2

-validity

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

علمی

و

پژوهشی

آسمان

مراجعه

کنید

www.asemankafinet.ir.
ناواهدبود .همچنانكه در سوور پي

گفته شد به واسوه نزديكي آن با ارزش هااي ماادي باه

عنوان يكي از معيارهاي توجه جامعه به آن ،به تنهايي موجبات رتاي اا ر و انگيزه معيماان
را فراهم ناواهد آورد.
بنابراين براي افزاي

اعتبار و حيثي

اجتماعي معيمان كه نق

مهمي در انگيزه آنان دارد نه

تنها بايد از روشهاي مادي نيز سود جسا بيكاه باا اساتفاده از روشاهاي ديگار نريار برپاايي
اجتماعات و شرك دادن معيمان در مسايل مهم اجتماعي در لناي هرچه بيشتر آن كوشيد.

1

 -3امكانات ترفيع و پيشرفت حرفه اي:
يك دليل اينكه كارمندان لالبا نگران آينده هستند تا حاال ايان اسا كاه معماوال در مياان
عواميي كه در رتايتمندي شغيي مهم هستند به «امكان پيشرف » رتبه بااليي مي دهند .ماثال
گاهي اولات يك مرد يا زن شغيي را كه درآمد بااليي دارد ،رد مي كند تا شغيي را كه با درآماد
كمتري شروع مي كند كه وعده ترلي سريع تري را مي دهد «آنچه كه در امكان پيشرف مهم
اس ايده رفتار منصفانه اس مردم نمي اواهند كه ترفيع آنها تضمين شود ،بيكه مي اواهناد
فرص عادالنه اي به آنها داده شود ،معيمان به واسوه عالله و نياز ارتباام روزماره باا مساائل
عيمي ،بي
گراي

از شاليين سازمانهاي ديگر براي افزاي

دارند .اين گراي

با افزاي

معيومات و به ورااص تحصيالت عااميي

تجار حرفه اي ،آشنايي با كاستي ها و مشكالت ماتياف

تعييم و تربي عميق تر شده و حال تعيين كننده به اود مي گيرد .بنابراين بجاس كاه ايان
نياز معيمان نيز مورد توجه بيشتري لرارگيرد .همچنان كاه اايارا باا گساترش آماوزش هااي
 - 1سيدعباس زاده ،پيشين ،ص .113
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بيندمدت تمن ادم مورد توجه بوده و معيمان نيز به شدت از آنها استقبال مي نمايند .ياك
مسير شغيي مناسب كه داراي مراتب حرفه اي چندگانه اي باشد ،مورد توجاه لرارگرفتاه و باه
يكديگر ارتبام داده شود به نحوي كه ترفيع در مسير شغيي مستيزم ترفيع عيمي بوده باشد».

1

-4امنيت شغلي:
احتماال عاميي كه اليب گفته مي شود در رتايتمندي شغيي باالترين رتبه را دارد.امني اس .
مردم مي اواهند بدانندكه شغل رابتي اواهند داش و كارشان براي چندين سال ادامه اواهد
ياف  .امني به معناي كاركردن برروي شغل موموني كه در ارر يك تصادف از بين ناواهدرف
نيز مي باشد .اكثر مردم حقو كمتري را كه براي مدتي والني تمان شده اس باه درآماد
زيادي كه ممكن اس اييي دوام نيابد ،ترجي مي دهند.2

 -5شركت در تصميم گيريها:
معيمان مثل همه حرفه ايهاي ديگر،اواهان مشارك در تصميم گيري امور مدرساه و مساائل
اود مي باشند .شرك

دادن معيمان در تصميم گيري نه تنها در ارتاء نيازهاي آناان و ايجااد

انگيزه بيشتر مؤرر اس  ،بيكه در استاراج راه حل هاي مويو و اتااذ تصميم عقالني تر ،مدير
و مسووالن را ياري مي دهند .البته معيمان نه مي توانند و نه مايل هستند كه در هماه مساايل
مربوم به مسايل كيي و جزئي مدرسه وآموزش و پرورش سهيم باشند و اين كار نه ممكن اس

 - 1سيدعباس زاده ،پيشين ،ص .113
 - 7زندي پور ،پيشين ،ص .711
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و نه مويو ولي شرك

آنان در مسائل مربوم به ويايف حرفه اي و امور مربوم به مدرسه كه

فعاليتهاي آنان را مستقيما تح تارير لرارميدهد ،بسيار تروري اس .
عالوه بر موارد فو شرك معيمان در تصميم گيري موجب تعهد بيشتر آنان به انجام وياايف
حرفه اي اود نيز مي باشد .ولتي كه معيمان احساس كنند كه در كنترل كيفي كار اود مورر
هستند ،عالوه بر عدم تمايل به كاه

آن به پيشبرد آن نيز مقيّد اواهندبود.1

-6پاداش مبتني بر ارزيابي عملكرد:
پاداش براي تكرار و تداوم رفتار مويو تروري اسا  .معيماان نياز از ايان لاعاده مساتثني
نيستند ،بايد عميكرد مويو آنان نيز مورد تشويق والع شود و براي اينكه پاداش ارار تحريكاي
اود را حفظ كنند بايد با انتاا همراه باشند به عبارت ديگار چاون عميكارد معيماان از نرار
كيفي

و كمي

مي تواند با يكديگر متفاوت باشد .بنابراين پاداش بايد متناسب آن باه صاورت

متفاوت به آنان تعيق گيرد .در لير اين صورت تارير تشويقي زيادي ناواهدداش  .آشكار اسا
كه پاداش مناسب و بجا مستيزم ارزيابي از كاركرد معيمان ماي باشاد اجاراي صاحي و بادون
جانبداري سيستم ارزشيابي عاالوه بار تاامين مبنااي ارزياابي موجاب اساتاراج پيشانهادهاي
اصالح ي براي بهبود عميكارد و ولاوف بيشاتر باه مواناع و مشاكالت مرباوم و آماادگي باراي
اودارزشيابي اواهدبود.2

 - 1سيدعباس زاده ،پيشين ،ص .171
 - 7همان ،ص .112
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 -7روابط انساني:
روابط انساني احتماال بي

از هر عامل ديگري در رتايتمندي شاغيي مهام اسا ماردم ماي

اواهند با كساني كه دارند و مي توانند با آنها كنار بيايند ،كار كنند .آنها براي يك رئي
كار اواهند كرد و ولتي كه او را دوس نداشته باشند كار اود را تر

او ،

مي كنند ،ولتي در كاار

اشتباهي رخ دهد آنها كسي را مي اواهند كاه مشاكالت ااود را نازد او موارر نمايناد ،ماي
اواهند ولتي كه او كار مي كنند به آنها گفته شود ،و ولتي كه كارشان تعيف اس  ،به آنها
كمك شود آنان مي اواهند احساس كنند كه از كار و كوش شان لدرداني مي شود.1

-8شرايط كاري خوب
شرايط كاري او لالبا در رتايتمندي شغيي مهم شنااته شده اس  .مردم دوس دارند كه
در محيي تميز و پاكيزه كار كنند .آنها مي اواهند كه محيط كارشان موبوع و دلپذير باشاد .از
نرر راحتي شاصي و داشتن تشكيالت و تسهيالت مناسب براي انجام كارها ،محيط كار ،نقا
و اهمي زيادي دارد ،نتايج تحقيقات نشان ميد هد كه كاركنان محيوي را تارجي ماي دهناد

 - 1زندي پور ،پيشين ،ص .711
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كه االي از اور و بدون ناراحتي باشد .بنابراين مقدار نور و صدا و ساير عوامل محيوي نبايدبه
حد افرام كم يا زياد باشد.

1

براي مثال نبايد درجه حرارت محل كار يا مقدار نور اييي زياد باشاد .از ايان گذشاته بيشاتر
كاركنان ترجي مي دهند كه محل كار به اانه شان نزدياك باشاد .دساتگاهها و ماشاين آالت
بسيار جديد و مناسب داشته باشد.

 -9همكاران مساعد:
ره آورد فرد از كاري كه انجام مي دهد چيازي باي

از مقاداري پاول ياا سااير دساتاورهاي

ميموس اس  .از نرر بيشتر كاركنان محيط كار باياد نيازهااي اجتمااعي فارد را تاامين كناد،
بنابراين هيچ جاي شگفتي نيس

كه داشتن همكاران صميمي و يكدل موجب افزاي

شغيي نموده و نتيجه تحقيقات نشان مي دهد كه اگر رئي
افراد را در

رتااي

واحداز نرر كاركنان صميمي باشد

نمايد به عميكرد او  ،پاداش نيكو بدهد و به ديدگاههاي كاركنان احترام بگذارد

و در نهاي به افراد توجه كند .رتاي شغيي افزاي

اواهد ياف .

2

 -2-7-1-2عوامل فردي
 -1سن:

 - 1رابينز ،استيفن ،مباني رفتار سازماني ،ترجمه علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي ،موسسه چاپ و انتشارات
وزارت امور خارجه  ،چاپ اول ،تهران  ،1521ص .713
 - 7سيدعباس زاده ،پيشين ،ص .121
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بيشترين شواهد در اصو

رابوه ميان سن و وتعي شغيي با راب نگاه داشاتن عاواميي از

لبيل سو شغيي ،حاكي از اين اس

كه تا سالهاي پاي

از بازنشساتگي (تقريباا اوايال دهاه

شص سالگي) عموما رابوه اي مثب ميان اين دو متغير وجود دارد و بعد كاهشي چشمگير در
آن ديده مي شود.
از سوي ديگر موالعاتي وجوددارد كه رابوه اي ميان سن و رتاي از دساتمزد را نشاان نماي
دهند.

1

هم اكنون عده بسيار زيادي از دانشمندان معتقدند كه رابوه سن و رتااي شاغيي كارمنادان
يك ارتبام مستقيم اوي اس به اين معنا كه اگر ساير شرايط را راب نگه داريم ،در كارمندان
مسن ،اشنودي و رتاي شغيي شان بيشتر از كارمندان جوانتر اواهدبود.
براين اساس اس
كاه

كه مي توان گف

هرلدر كارمند مسان تار شاود ،بينادپروازي و تولعاات

مي يابد و انترارات اود را منوبق بر توانايي هاي

مي ساازد .پا

چاون مسان ترهاا

انتراارت و تولعات والع بينانه تري از شغيشان نسب به جاوان ترهاا دارناد ،از رتااي شاغيي
بيشتري براوردار مي باشند.
 -2جن :
تاكنون شواهد پايداري حاكي از اينكه اگر سو شغيي را راب نگه داريم ،زنان از مشالل اود
اشنودتر از مردان هستند ،در دس

نيس  .حتي اگر تفاوت هم وجود داشته باشاد ،ا ميناان

 - 1كورمن ،آبراهام ،ك .روانشناسي صنعتي و سازماني ،ترجمه حسين شكركن ،انتشارات رشد ،چاپ اول،
تهران  ،1521ص .551

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

علمی

و

پژوهشی

آسمان

مراجعه

کنید

www.asemankafinet.ir.
وجودندارد كه مفهوم آن چه مي باشد .با توجه به جنب و جوش كنوني اين اكتشاف كه مشالل
براي اشنودي زندگي زنان همان اندازه اهمي دارند كه براي مردان تارير ژرفاي بار موالعاات
مربوم به اشنودي زنان داشته باشد.
تفاوتهاي مربوم به جنسي

تا حد زيادي ناشي از سوور متفاوت شاغيي اسا كاه باه اور

سنتي توسط مردان و زنان اشغال مي شود ،براي نمونه در شغيهاي منشي گري ،معماوال توجاه
بيشتري به روابط اجتماعي شغل دارند در حالي كه مردان در موتع مديري توجه بيشتري باه
هدفهاي بيندمدت مبذول مي كنند .هنگامي كه ماردان و زناان در شاغيهاي مشاابهي اشاتغال
داشته باشند ،تفاوت در رتاي شغيي آنها به حدالل مي رسد.
 -3سو تحصيالت:
شواهد نسبتا پايداري وجود دارد و حاكي از اينكه با راب نگهداشتن ،سو شغل ،ميان ساو
تحصيالت فرد و رتاي شغيي او رابواه اي منفاي وجاود دارد (باويژه رتااي و اشانودي از
درآمد) .اليب پژوهشگران يافته هاي اود را در اين زمينه براساس چارچوبهاي نرري مشاابه و
يا يكسان با نرريه گروه مرجع توتي داده اند.
مي توان چنين استدالل كرد كه هرچه سو تحصيالت فرد بيشتر باشد ،سو گروهي كه وي
براي راهنمايي و چگونگي ارزشيابي پاداشهاي شغيي به آن مي نگرد ،باالتر اواهدبود  .بناابراين
هرچه سو مرجع گروهي كه وي ممكن اس به آن بنگرد ،باالتر باشد كمتر از امتيااز معيناي
كه درياف مي دارد ،اشنود مي شود.
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در والع تحصيالت باالتر ،دسترسي كاركنان به مشالل بهتر ،پيچياده تار ،متناوع تار و داراي
استقالل و كنترل بيشتر را فراهم مي آورد .و اين مشاصات رابوه اي مثب با اشنودي شغيي
دارند .دارندگان تحصيالت باالتر شان
بيشتر را بدس

بيشتري دارند كاه مشاالل پرمنزلا

و داراي اهميتاي

آورند ،كارهايي را به عهده بگيرند كه در آن از اساتقالل و آزادي عمال بيشاتر

براوردار باشند.1
 -3-7-1-2عوامل محيطي:
عوامل محيوي كار شامل موارد زير اس :
الف .سبك سرپرستي :هرجا كه سرپرستان يا كاركنان رفتاري حمايتي و دوستانه داشاته اناد،
رتاي شغيي نيز زياد بوده اس .
 .گروه كاري :اندازه گروه و كيفيا ارتبا اات متقابال شاصاي در گاروه ،نقا
اشنودي كاركنان دارد .هرچه گروه كاري بزرگتر باشد ،رتاي شغيي نيز كاه

مهماي در
مي يابد .زيرا

ارتبا ات متقابل شاصي تعيف تر شده و احساس همبستگي كم رنگ و نهايتا شناا تمامي
افراد مشكل مي شود .همچنين گروه كاري بعنوان يك اجتماع ،سيساتم حماايتي احساساي و
روحيه اي براي كاركنان محسو ماي شاود .اگار افاراد در گاروه داراي ويژگيهااي اجتمااعي
مشابهي (نگرشها و باورهاي مشابه) باشند ،جوّي را بوجاود ماي آورد كاه در ساايه آن رتااي
شغيي فراهم مي گردد.

 - 1كورمن ،پيشين ،صص .551-557
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ج -شرايط كاري :هرچه شرايط كاري مويو تر باشد ،باعث رتاي شغيي مي شود .چارا كاه
در شرايط كاري مويو  ،آرام

فيزيكي و رواني بهتري براي فرد فراهم مي شود.

 :4-7-1-2ماهيت كار
مهمي در تعيين ساو رتااي شاغيي دارد .محتاواي شاغل داراي دو

كار باودي اود نق
جنبه اس :
يكي محدوده شغل اس

كه شامل ميزان مسوولي  ،الدامات كاري و بازاور اس  .هرچه ايان

عوامل وسيعتر باشد ،باعث افزاي

حيوه شغيي مي شود كه آن نيز به نوبه اود رتاي شاغيي

را فراهم مي آورد .دومين جنبه عبارتس از تنوع كاري ،تحقيقات نشان مي دهد كه تنوع كاري
متوسط موررتر اس  .تنوع وسيعتر باعث ابهام و استرس مي شود و از رف ديگر تنوع كم نياز
باعث يكنوااتي و استگي مي شود كه نهايتا منجر به عدم رتاي شغيي مي گاردد .ابهاام در
نق

و تضاد در نق

همواره از سوي كاركنان مورد اجتنا لرارگرفته اس  .زيرا اگر كاركناان

كاري كه انجام مي دهند و انتراري كه از آنها مي رود را نشناسند ،موجباات نااشانودي آنهاا
فراهم مي گردد.

1

 -8-1-2اندازه گيري رضايت شغلي
راههاي چندي براي اندازه گيري رتاي شغيي وجود دارد .معمولترين آنها عبارتند از:
مقياس هاي درجه بندي ،رادادهاي بحراني ،مصاحبه و گراي

هاي عميي يا كاركردي.

 - 1مقيمي ،سيدمحمد،سازمان و مديريت ،رويكردي پژوهشي ،چاپ اول ،نشر ترمه ،1522 ،صص .513-512
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متداول ترين روش براي اندازه گيري رتاي شغيي استفاده از مقياس هاي درجه بندي شاده
اس و يكي از معروفترين آنها پرسشنامه مينوسوتا ) (MSQمي باشد كه از درجاه رتاامندي
پاسخ دهندگان در پنج ماده هريك از مقياس هاي درجه بندي نوع ليكرت را بدس ماي آورد.
اين مواد عبارتند از:
-1

بهره مندي از توانايي

-2

االلي شغيي

-3

تنوع كار

-4

ايمني شغيي

-5

شرايط مادي زندگي.

اين وسييه تصوير جزيي رتاي ها و عدم رتاي هاي ويژه كاركنان را فراهم مي نمايد.
معيار اندازه گيري ديگر عبارتس از شااص توصيفي شغل .ايان معياار انادازه گياري توساط
اسمي

و كندال و هالين در سال  1174در دانشگاه كرنل تدوين شده اسا و بواور گساترده

توسط پژوهشگران رفتار سازماني براي سالهاي متمادي مورد استفاده لرارگرفته اس و تصورات
وسيعي از نگرش كاركنان به اجزا و كل شغل را نشان مي دهد .در اين شااص ،پاسخ دهندگان
به جنبه هاي پنجگانه مولعي كاري پاسخ بيي و يا اير مي دهند .اين پنج جنبه عبارتند از:
-1

ماهي كار مورد نرر

-2

سرپرستان

-3

همكاران
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و دستمزد

-4

حقو

-5

فرصتهاي ارتقاء شغيي.

مقياس هاي اندازه گيري مزي هاي مهمي را در اندازه گيري رتاي شغيي دارند .اول اينكاه
كوتاه هستند و سريع و آسان پر مي شوند .دوم لابل ترجمه به زبانهاي ديگر و داراي كاربرد در
سازمانهاي ماتيف مي باشند .سوم چون آنها بوور گسترده در تحقيقات بكار گرفته مي شاوند،
بنابراين هنجاري را بوجود مي آورند كه مي توانند با نتايج سازمانهاي ماتيف مقايسه گردند.
عيب اين مقياس هاي اندازه گيري اين اس كه اين ابزارها فرض مي كنند كه پرسنل صادلانه
به پرس

ها جوا مي دهند و لادر به توصيف صحي احساسات اود هستند و مساويه ديگار

اعتبار و روايي اين پرسشنامه اس

كه بحث جداگانه اي را مي يبد كه از عهده ايان پاژوه

اارج اس .1

 -9-1-2شاخصها و پيامدهاي رضايت و عدم رضايت شغلي
مديران به دو دليل اصيي درباره رتاي شاغيي نگاران ماي باشاند و باراي آن اهميا لائال
هستند .اول اليب آنها معتقدند كه رتاي شغيي رفتارهاي كاركنان نرير :تصميم به مانادن در
سازمان و ميزان انجام كار را تح

تارير لرارمي دهند .در اينجا فرض براين اسا

كاه رتااي

مثب منجر به رفتارهاي مثب مي گردد .دوم مديران به دليل اينكه رتاي شغيي بذاتاه حاق
كاركنان اس

به دنبال آن هستند .در اين زمينه مديري

 - 1گشتاسب مظفري ،پيشين ،ص .111

كاركنان را شابيه گردهماايي مانناد
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مشتريان اربا رجوع و سهامداران فرض مي كنند و همينوور كه سعي بر راتاي نگاه داشاتن
اين گروهها دارد به رتاي گروه كاركنان نيز اهمي مي دهد.

1

براي دستيابي به رتاي يا عدم رتاي از شغل در درون سازمان ،شااص هايي وجاود دارد و
معموال مقوله رتاي يا عدم رتاي در سازمان ياپيامدها و آراري هماراه اسا  .شاااص هاا و
پيامدهاي رتاي شغيي از ديدگاه «كان )1153( »2عبارتند از:
-

رتاي از حقو و مزايا

-

رتاي از كار

-

رتاي از سازمان

-

رتاي از سرپرستان

شااص ها رفتاري هستند مانند جايگزيني ،ليبا و جابجاايي ،تاااير و برااي ديگار مانناد
ميزان مراصي هاي استعالجي و يا عالله مندي به آماوزش فقاط عاليام ناساازگاري هساتند.
معموال در بعضي از سازمانها اين ا العات از پي
و مقياس اوبي براي بررسي گراي

وجوددارند و مي توانند داده هاي كمي باشند

ها و نگرش هاي كاركنان در يك دوره زماني به شمار ماي

آيند .در شكل  4-2نمونه هايي از اين شااص ها نشاان داده شاده اسا  .عييارلم تعادد ايان

 - 1آصفي ،رضا ،پيشين ،ص .71
- Con
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شااص ها ،تنها آن دسته از شااص ها كه در ادبيات تحقيق مربوم به رتااي شاغيي بيشاتر
مورد موالعه و تاكيد لرارگرفته اند ،شرر داده مي شود.

1

شكل  :4-2نمونه هايي از شااص هاي رتاي و عدم رتاي كاركنان

 - 1استوارت ازكمپ ،پيشين ،ص .723
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 -1-9-1-2جايگزيني نيروي كار
عبارتس از نسب كاركناني كه اود را از سازمان رها مي كنند .كاركناني كه رتاي بيشتري
دارند احتمال دارد كه زمان بيشتري را در يك سازمان فعاليا نمايناد و چنانچاه شاكل 5-2
نشان مي دهد ،كاركناني كه از اشنودي اند

براوردارند ،بوور معمول باه نارخ هااي بااالي

جايگزيني دچار هستند .اين افراد احتمال دارد به دليل چشم دواتن به سازمانهاي دلاواه تار،
كار فعيي اود را تر

نمايند .در حالي كه ديگر همكارانشان كه رتاي

اود بالي بمانند.1

 - 1استوارت ازكمپ ،پيشين ،ص .721

بيشتري دارند در كاار
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شكل  :5-2رابوه نرخ جايگزيني و ليب با رتاي شغيي
 -2-9-1-2غيبت و جابجايي
شكل شماره  5نشان مي دهد آن گروه از كاركناني كه رتاي بيشتري دارناد كمتار از محال
كار ليب مي كنند .البته همانوور كه از شيب اط هاي شكل برميآيد ،رتاي از شاغل نماي
تواند همان ارري را كه برروي جايگزيني دارد ،روي ليب
ناراتي حتما دس

به ليب نمي زنند ولي فرص

كاركنان نيز داشاته باشاد .كاركناان

براي ليب را مغتنم مي شمارند .اين گوناه

ليبتها را مي توان با فراهم آوردن انگيزه هاايي باراي حضاور كااه

داد( .ميچال و الرساون،

.)1199
به ور كيي از انواع پژوهشهاي مربوم به رتاي شغيي چنين نتيجه گيري مي شود كه باين
دو متغير ليب و رتاي شغيي يك همبستگي منفي (اگرچه اند ) به چشم مي اورد( .پورتر
1173؛ واترز و روچ )1173

1

عدم رتاي شغيي همچنين مي تواند باعث رفتارهاي كناره گيري از شغل شود .بادين معناي
كه كاركنان ناراتي رلب

بيشتري به دوري از كار و استفاده از اود نشان مي دهند .كاركناان

ناراتي تمايل زيادي به مراصي هاي استعالجي و مراصي براي انجام امور مشاصاي از ااود
بروز مي دهند .اين كاركنان در بسياري از موارد ليبتهاي مكارر داشاته و شاغل ااود را بواور
مول و دائمي تر

 - 1همان ،ص .722

مي كنند.
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جابجايي اهمي

لابل مالحره اي براي مديران دارد زيرا عميياات بيعاي را ماتال كارده و

هزينه هاي گزافي را در انتاا و آموزش مجموعه افراد براي ساازمان باه جااي ماي گاذارد و
كارگراني كه بوور نسبي رتاي شغيي پاييني دارند ،احتمال زيادي دارد كه شغل اود را تر
كنند  .در عوض واحدهاي سازماني يا كاركنان داراي رتاي متوسط كمترين جابجايي را دارند.
با وجود اينكه رابوه بين رتاي شغيي و جابجايي لوي اس بايستي توجه كرد كه دسترساي
به استادامهاي ديگر نيز بر جابجايي مورر اس « .اگر كاركنان فرصاتهاي اساتادامي ماتياف
نداشته باشند (به دليل جبار جغرافياايي ،مساووليتهاي ااانوادگي ،مولعيا باد التصاادي ياا
مهارتهاي اييي تاصصي) ليرمحتمل اس

كه شغل اود را تر

كنند .حتاي اگار نارتاايتي

بااليي نيز داشته باشند» .بايد يادآوري كرد كه رتاي شغيي باال ترورتا منجر به ليب
نمي شود در حالي كه با احتمال بيشتر رتاي شغيي پايين ليب باال را در پي دارد.

كمتار

1

 -3-9-1-2تخلف و رفتارهاي ضد توليدي
اگرچه براي تايف كاركنان داليل بسياري وجود دارد ولي شماري از آنان به عي براورد سرد
و اشك سازمان و مديران با آنان ،دس به تايف مي زنند .كارمندان درذهن اود ،شاايد ايان
رفتارهاي ليرعادي را به عنوان راهي براي انتقام گرفتن از آنچه آنرا رفتار نادرس سرپرستان و
يا همكاران اود مي دانند ،به شمار مي آورند.
نرارتهاي شديدتر و تهديد كاركنان به مجازات ،هميشه به حل مشكل نمي انجاماد زيارا ايان
نوع كوش

ها متوجه عالئم اس نه عيتهاي اساسي آن مانند نارتايتي عميق از كار.

 - 1آصفي ،پيشين ،ص .31
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رفتارهاي تد توليدي مانند ارابكاري تعمدي ،دزدي ،كم كاري عمدي يا ايجاد درگيري نيز تا
حدي به نارتايتي از شغل مربوم مي شود( .وروم )1194
از رف ديگر حوادث شغيي نيز مي تواند مربوم به عدم رتاي از كار باشد .هرچند كه شااه
هاي تجربي در اين زمينه بسيار اند
نارتامندي شغيي اس ( .ال

)1179

اس  .ولي اليب شكايتها و گاليه هاي كاركناان ناشاي از
1

 -4-9-1-2انگيزه و عملكرد 2كاركنان:
رتاي شغيي به عنوان يكي از مهمترين نگرشهاي كاركنان مي باشد با توجه باه شاواهد ايان
نگرش شغيي ،انگيزه آنها را تح تارير لرارمي دهد و انگيزه شاص نيز تعياين كنناده كييادي
رفتار شاص در شغل او مي باشد .انگيزش باه تماام نيروهااي عمال كنناده در درون شااص
برمي گردد كه او را مجبور مي كند رفتار ااصي را به جاي رفتارهاي ديگر انجام دهد .حتي اگر
همه عوامل ديگر رفتار شاصي را پشتيباني كنند اين عوامل بدون انگيزه شااص نتيجاه اي را
در انجام وييفه شايسته وي ناواهندداش  .انگيزه شاص توساط نگارش هاا ،عقاياد ،ارزشاها،
نيازها و اهداف او تح

تارير لرارمي گيرد .نگرش ها به در

ما از انگيزه و رفتاار افاراد ارتباام

پيدا مي كند .زيرا بين نگرش ها و رفتار پيوستگي وجود دارد .شاصي كه نگرش منفي دربااره
دپارتمان ديگري در سازمان دارد ،ممكن نيس كه به روش دوساتانه باا اعضااي آن دپارتماان

 - 1استوارت ازكمپ ،پيشين ،ص .722
- Performance
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همكاري كند .با وجود اين نگرش هاي شاصي تنها عامل مورر بر رفتار او نيستند .افراد بعضاي
موالع رفتارهايي ناسازگار با نگرش هاي اود انجام مي دهند.
در بين پيامدهايي كه رتاي شغيي يا عدم رتاي شغيي ايجاد مي كنند ،هيچكدام به انادازه
عميكرد براي مديران اهمي ندارد .كاركناني كه او انجام وييفه مي كنند باياد هام پااداش
هاي دروني بيشتر و هم پاداش هاي اارجي بيشتر درياف دارناد .كاركنااني كاه بواور موفاق
وييفه اود را انجام مي دهند ،پاداش هاي دروني بيشتري (مانند احساس موفقيا ) از تاالش
هاي اودشان مي گيرند.به عالوه اين كاركنان بايستي پااداش هااي ااارجي بيشاتري (مانناد
پرداا و ترفيع) به اا ر لدرداني از تالش زيادشان درياف بكنند .در نتيجه اين پاداش ها كه
كاركنان موفق درياف

مي دارند اين گروه به عنوان راتي ترين كاركنان اواهندبود .در مقابال

كاركناني كه تعيف عمل مي كنند احتماال درباره روحياه رلاابتي ااود احسااس بادي دارناد
همچنين احتماال پرداا و ترفيعات كمتري درياف اواهندكرد.
كاركناني كه احساسات مثبتي نسب به شغل اود دارند ،كيفي بهتر و بازده باالتر از كار اود
اواهند داش

اگرچه گواه هاي بيشتري وجود دارد ،دال بار اينكاه عميكارد شاغيي منجار باه

رتاي شغيي مي شود ،به جاي اينكه رتاي شغيي به عميكرد بهتر شغيي منجر گردد.

1

 -5-9-1-2فعاليتهاي اتحاديهگرايي:
شواهد زيادي نشان مي دهند كه كاركنان ناراتي تمايل بيشاتري باه تشاكل در اتحادياه هاا
دارند .كارگراني كاه از وتاعي دساتمزدها ،امنيا شاغيي ،مزايااي جاانبي و نياز رفتارهااي
 - 1آصفي ،پيشين ،ص .12
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سرپرستان ناراتي هستند ،استعداد بيشتري براي تشكل در اتحاديه ها دارناد و از رياق ايان
اتحاديه ها يا لوعنامه ها و اعتصابها درصدد دفاع از حقو اود مي باشند.
 -6-9-1-2سالمت جسماني:
شواهد عيني وجود دارد كه رتاي شغيي بر سالم جسماني و ول عمر كاركناان ارار ماي
گذارد .عدم رتاي شغيي مي تواند عالئم جسماني نرير استگي ،كوتااهي تانف  ،ساردردها،
كمي اشتها ،سوء هاتمه ،و تهوع به دنبال داشته باشند .بوور جادي تاري ايان نارتاايتي ماي
تواند منجر به نااوشيهايي نرير زام دستگاه گوارش ،ورم مفاصل ،فشااراون ،مصارف الكال و
مواد مادر ،سكته هاي مغزي و حميه ليبي گردد.
 -7-9-1-2سالمت روحي:
در بعضي موالعات انجام شده دامنه وسيعي از مشكالت روحي كاه مرباوم باه عادم رتااي
شغيي بوده اس  ،مورد شناسايي والع شده اس  .اتورا  ،افسردگي ،تن  ،روابط فردي آسيب
ديده از جميه اين موارد بوده اس  .نارتايتي شغيي منجر به موارد چون اشم از موتوعات كم
اهمي  ،حساسي هاي آزاردهنده ،بي عا فگي  ،فراموشي ،نااتواني در تصاميم گياري و عادم
تمركز حواس گردد.
اينكه چه مواردي از عدم رتاي شغيي چنين تاريرات سوئي در سالمتي روحي كاركناان ماي
گذارند ،شايد بتوان به موارد زير اشاره كرد:
-1

ويايف استه كننده و مالل آور و تكراري

-2

ناكافي بودن روابط با همكاران و سرپرستان
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-3

در اينكه چه سوحي از عميكرد ماورد نيااز

مبهم بودن ويايف و عدم لوعي

اس .
-4

حجم كاري زياد و زمان كم

-5

تعارض در انترارات مديران ماتيف در باشهاي ماتيف

-9

تغييرات سريع و پيوسته مشالل

 - 1قاسمي ،مهدي ،پيشين ،صص .55-51
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 -2-2بخش دوم :نقش مدير در رضايت شغلي
مري پاركرفال  ، 1صاحب نرر عيم سازمان معتقد اس

مدير بايد در

كند كه چرا و چگوناه

گروههاي اجتماعي (در سازمان) ايجاد شده اند و چگونه مي توان آنها را تركيب كرد .بووري كه
اهداف سازمان را دنبال كنند و درعين حال به هدفهاي ااود رسايده باشاند .وي همااهنگي را
راهبرد سازمان ارر با
بدهد .سپ

مي داند .همچنين بيان مي دارد يك فرد نبايد به فردديگاري دساتور

اتافه مي كند چگونه مي توان از دوگانه افرام يكي اصرار در دستور و ديگري عدم

صدور دستور اجتنا كرد  .در پاسخ مي گويد :به عقيده من راه حل ايان مساويه ليرمشااص
بودن دستورات اس  .بايد به اتفا آن كساني كه لضيه به آنها مربوم اس
كرد تا لانون مولعي تشايص داده شود و همان رعاي گردد.
بوور كيي نق

مدير درتامين رتاي

مولعي

را ارزياابي

2

افراد رر سازماني منوقي يعني نرامي كه بي

از آن

كه برمبناي شاصي افراد باشد بر مبناي اصول بنا شده باشد چنين نرامي در يك دوره والني
از نرر حفظ روحيه سازمان و تامين رتاي اعضاي آن از كوش

براي ايجاد سازماني براسااس

افراد بسيار موررتر اس  .وي همچنين اتافه كرد:رهبر بايد باا ر داشته باشد كه نق

او شامل

چهار وييفه اس  .او معرف و مجسم كننده سازماني اس كه در آن ادم ماي كناد .ابتكاار
عمل و عقايد در سازمان با اوس

اداره كننده كارهاي جاري اسا

و وييفاه تفساير و توجياه

كارهاي انجام شده براي ديگران نيز بعهده اوس .
- Mary Parkerfult
 - 7گوست ،هيكس ،تئوريهاي سازمان و مديريت ،جلد اول ،ترجمه گوئل كهن ،تهران نشر اطالعات،1521 ،
ص .11
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انسان كمال جوس

و همچنانكه ساير نيازهاي

نسبتا باوبي ارتا مي شود ،در كار ااود باه

جستجوي معني و كمال مي پردازد .در سر كار اساسا اودانگياته اس و رفتااري باالد دارد و
اواهان درآميزي هدفهاي شاصي و انترارات شاصي اود با هدفهاي سازمان اس .
مدير با استفاده از عيوم رفتاري و رهبري وتعي در ايجاد چنين شرايوي نقا

اساساي دارد.

برهمين اساس مدير ابتدا بايد اهداف كاري را معين كند .مرزهاي مسوولي كاركنان را مشاص
نمايد .معيارهاي عميكرد را معيوم سازد .بازاورددادن به كارمندان در مورد نحوه عميكرد تعداد
اهداف را محدود نمايد.1

پيشينه مديريت آموزشي
نهض مديري عيمي و اصولي كه تبييد مي كرد مديري آموزشاي را متاارر سااا و توجاه
انديشمندان و محققان آموزشي را به اود جيب نماود .هاواداران ماديري عيماي در نرامهااي
آموزشي به كاربرد اصول آن هم
در آن دان

گماشتند .آنها مدرسه را مشابه كاراانه تيقي مي كردند كاه

آموزان مانند مواد اام ،بايد در فراگرد 2آموزش و پرورش ،متناساب باا كيفياات و

مشاصات مورد انترار جامعه تغيير و تحول پيدا كنند .بنابراين نرامهااي آموزشاي باياد باراي
 - 1عالقه بند ،علي،مباني نظري و اصول مديريت آموزشي ،موسسه انتشارات بعثت ،چاپ چهارم ،1525
صص .171-177
- Process
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تحقق اين هدف ،كاركنان واجد صالحي  ،ابزارها و روشهاي فني ويژه مورد نيااز باا معيارهاا و
استانداردهاي از پي

تعيين شده فراهم سازند.

با تالش و هم اين افراد ،درتاريخ مديري و رهبري آموزشي اياالت متحده دوه اي به وجاود
آمد كه عصر پرست

كارايي نام گرف .

1

البان اوليه مديري آموزشي ،گ رچه دلا نرار مهندساان انساان را نداشاتند ولاي همانناد
مديران عيمي تييور رفتار سازمان آموزشي را مورد تجزيه و تحييل لرارمي دادناد و ساعي ماي
كردند كه اصول مديري عيمي را در محيوهاي آموزشي پياده كنند و پيشانهادهايي در جها
انجام مورر امور و به حداكثر رساندن كارايي سازمان ارائه دهند.
تجزيه و تحييل مدارس به وسييه ريموندكاالهان 2در سالهاي  1111تا  1131فعاليتهاي عيمي
متارر از اصول مديري عيمي را به اوبي نشان مي دهد .با اين حاال تاا ساال  1141ماديري
آموزشااي تحا تااارير موالعااات هاااررورن لرارداشا  .مااديري دموكراتيااك ،تصااميم گيااري
دموكراتيك و تدري

دموكراتيك شعار اين دوره بود ،تا سال  1151ماديري آموزشاي بيشاتر

تح تارير فرتيه هاي تووريك لرارداش  .ولي در سالهاي  1151تا  1191رفتارگراياان پاا باه
عرصه وجود گذاشتند و نهضتي جدي براي موالعه و تدري

مديري آموزش به وجود آوردند و

از اين ريق مفاهيم زيادي از ديگر رشته هاي عيمي در مورد مديري آموزشي گردآوري شد.3
سبكهاي مديريت هرسي و بالنچارد
 - 1عالقه بند ،علي ،مباني نظري و اصول مديريت آموزشي ،پيشين ،ص .21
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در نرريه هرسي بالنچارد دو سبك كياي ماديري
مديري

يعناي سابك ماديري كارمادار و سابك

رابوه مدار در لالب چهار سبك كه هركدام داراي ويژگيهاا و مشاصاات ااصاي ماي

باشد ،وجود دارد .به عبارت ديگر در اين نرريه به روابط رفتار رهباري يعناي رفتاار كارمادار و
رفتار رابوه مدار توجه شده و از ادلام آنها چهار سبك مديريتي شكل مي گيرد.
هرسي و بالنچارد در تشري اررباشي سبكهاي مديريتي اود از كيمه بياوغ اساتفاده كارده و
بيوغ را با توانايي تعيين اهداف عالي و لابل حصول و نياز تمايال افاراد باه پاذيرش مساوولي
وداشتن تجربه كاري مترادف مي دانند .بايد توجه داش كه بيوغ يك مفهوم نسبي اسا ياك
فرد ويا يك گروه در حال كيي بالد يا نابالد تيقي نمي شاود،بيكاه بياوغ در ارتباام باا وييفاه
ااصي كه عضو انجام مي دهد .در نرر گرفته مي شود .بنابراين افرادي كه داراي ساوور بياوغ
مربوم به كار لوي تر هستند عالوه بر توانايي ،معيومات ،تجربه و انگيزش انجام كار از اعتماد به
نف

نيز براوردار هستند .از رف ديگر افرادي كه سو بيوغ مربوم به كار تعيف تري دارند

از توانايي ،انگيزش ،معيومات كار كمتري براوردارند.

1

هرسي و بالنچارد سبكهاي مديريتي اود را در چاپ پنجم كتا رفتار سازماني 2به شرر زيار
آوردهاند:
 -1سبك دستوري يا وظيفه مدار قوي و رابطه مدار ضعيف

 - 1هوي .و سيسيل  ،ترجمه سيدعباس زاده ،جلد دوم ،پيشين ،ص .155
- Organizational Behavior

7

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

علمی

و

پژوهشی

آسمان

مراجعه

کنید

www.asemankafinet.ir.
اين سبك مناسب افرادي اس كه هم از نرر بيوغ رواني نابالد و هم از نرر تجاار شاغيي در
سو پاييني لراردارند و بايد با آنها بوور دستوري رفتار كارد و در والاع وياايف عضاو را باياد
تعريف نمود.
-2سبك ارشادي يا وييفه مدار لوي و رابوه مدار لوي
اين سبك در مورد افرادي از سازمان به كار مي رود كه افراد تقريبا نابالد به شامار ماي روناد.
بنابراين آنها را بايد در تحقق اهداف سازمان متقاعد ،لانع و توجيه كرد .بادين منراور از رابواه
مداري و كارمداري حداكثر استفاده را مي كنند.
 -3سبك مشاركتي يا سبك وييفه مدار تعيف و رابوه مدار لوي
اين سبك مناسب حال افرادي اس كه تقريبا باالد هساتند .مشاارك بهتارين سابك باراي
همكاري با آنان اس  .در اين شيوه مدير كاركنان اود را در تصميم گيريها مشارك مي دهد.
-4سبك تفويضي يا وييفه مدار تعيف و رابوه مدار تعيف
اين سبك مناسب افرادي اس كه از لحاظ بيوغ و رشد به حد كامل و در حاد انتراار رسايده
اند .در اين سبك حدالل رفتار حمايتي و مستقيم به كار گرفته مي شود .در ايان نررياه افاراد
هرچه از نرر ميزان رشد به مرحيه تكامل مي رسند ،سبك مديري از شيوه دستوري به ساوي
سبك تفويضي تغيير پيدا مي كند .به عقياده هرساي و بالنچاارد باراي تعياين شايوه رهباري
مناسب براي مولعي

معيني ،رهبر بايد ابتدا سو بيوغ فرد ياا گاروه را در ارتباام باا تكيياف

باصوصي كه در نرر دارد با كوش

آنها به انجام برساند،تعيين نمايد .دروالع زماني كاه ساو
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بيااوغ فاارد يااا گااروه شناسااايي گااردد ،شاايوه مناسااب رهبااري نيااز تعيااين مااي شااود.
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 -3-2بخش سوم:عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي
عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدائي:
الكهيد و رسپور 1مهمترين عامل در بهبود آموزشي و يادگيري را انتاا در دروندادهاي كاارا
مي دانند .آنها درون دادهاي مهم فرايند آموزش را به  5عامل مهم تقسيم مي كنند كه عبارتند
از:
-1

وجود معيمان عالله مند و با انگيزه

-2

تامين مواد آموزشي و كمك آموزشي

-3

ايجاد نرم در محيط مدرسه

-4

فضاي آموزشي

-5

-1

نق

مديري آموزشي

درباره عامل اول يعني وجود معيمان عاللمند و باانگيزه مهمترين مويب افزاي

رتاي شغيي و انگيزه حرفه معيمي ،بهبود ساو دانا
تدري

معيماان و افازاي

مهارتهااي

معيمان رر مي باشد .چرا كه حرفه معيمي از ديرباز بعنوان حرفه اي مقدس از

توجه باالئي براوردار بوده اس  .بنابراين با باالبردن ش ن اجتماعي براي معيمان مي توان
انگيزه آنها را باال برد اما در حال حاتر معيمان باصو

در سو ابتادائي فالاد چناين

مولعي اجتماعي مي باشند .اين وتعي ناشي از حقو ناچيز ،شرايط كاري نامسااعد و
- Lockhid and Respour
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عدم تامين شغيي مي باشد .به همين سبب دان

آموزاني كه در سو دبيرساتان فاارغ

التحصيل مي شوند و داراي معدل بااليي بوده و بااستعداد هستند ،كمتر گراي

به شغل

معيمي پيدا مي كنند.
-2
براي دان

تامين مواد آموزشي :مواد آموزشي ،عناصر اصيي در فرايناد ياادگيري هساتند و
آموزان فرص استفاده از آمواته هاي ااود را فاراهم ماي كناد .ايان ماواد

عبارتند از:كتابهاي درسي  ،مواد كمك آموزشي ،راهنمائي تدري

و كامپيوتر.

كتابهاي درسي در كييه سوور مقا ع تحصييي محور اصيي آموزش هستند .در دسترس بودن
اين كتابها به ميزان كافي سبب مي گردد كه ول

معيم و دان

آماوز باراي رونويساي كاردن

كتابها برروي تاته سياه به هدر نرود.
اس.هيتمتن )1139( 1در تحقيقات اود اررات مثب و سازگار موجود بودن كتابهاي درساي و
ساير مواد آموزشي را بر پيشرف

تحصييي دان

آموزان در كشورهاي در حال توسعه را ارباات

كرده اس .
-3

نرم مدرسه:توانائي دان

آموز براي يادگيري شديداً متاارر از محايط مدرساه

مي باشد .در محيط نرم يافته و باانضبام،آموزش آسانتر صورت مي گيرد .محيط نرم
يافته مدرسه پيوندي تنگاتنگ با مديري كارآ دارد در كالساهايي كاه معيام انگيازش
كافي براي تدري

دارد ،توجه دان

آموزان را به موالب آموزشي جيب كارده اسا و

اين توجه را تا پايان درس حفظ مي كند .نرم حاكم اواهد بود .درسها به مولع شروع
- S. Heithmton
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و ااتمه مي يابد و به دان

آموزان فرص

داده مي شود تا آنچه را كه انترار مي رود،

ياد بگيرند.
-4

فضاي آموزشي:شكي نيس كه فضا و تجهيزات آموزشاي مناساب در كيفيا

تدري

معيم بسيار ماورر اسا  .كثارت شااگردان ،نداشاتن مياز و نيمكا  ،كيفيا

نامويو تاته ،گچ ،عدم نور كافي ،كالسهاي سرد و تاريك باا پنجاره تاار مشارف باه
ايابان ،ليربهداشتي بودن كالس و نداشتن زمين بازي ،كتاباانه ،نمازاانه ،آشاپزاانه
و آزمايشگاه از مسائيي هستند كه مي توانند بر نحوه كار معيم تارير بگذارند .در چناين
شرايوي معيم نمي تواند با فكر آسوده به تدري

بپردازد .حتي فضااي بااز موجاود در

مدرسه و چشم انداز آن مي تواند در روحياه شااگرد و معيام تاارير بگاذارد و كيفيا
تدري

و يا ديگري را افزاي

دهد .بنابراين فعالي آموزشاي مدرساه باياد در فضااي

مناسب روش و امكانات مويو و براساس نيازها -عاليق و زمينه هاي عيمي شااگردان
تهيه و انجام پذيرد تا معيم در تدري
كنند و از فعالي

و شاگردان در يادگيري احساس رلب وانگيزه

اود احساس لذت نمايند .ماثال معيماان معماوال باراي تادري

كالسهاي با تراكم متوسط آماده مي شوند بايد توجه داش
رود آنها بايد مجددا آموزشهاي الزم براي تدري

در

كه اگر تاراكم كاالس بااال

در كالسهاي با تراكم بااال را ببينناد.

همچنين بايد انگيزه كافي براي حضور آنها در كالسهاي پر تراكم بوجود آيد و ايان باه
سادگي ممكن نيس .
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-5

مديري

نق

آموزشي :مدارس كارا مديراني لوي دارند و مديران لاوي ولا

زيادي را براي هماهنگي و مديري

آموزشي ااتصا

ماي دهناد .عاالوه بار آن ايان

دسته از مديران در محيط مدرسه كامال حضور دارناد وهماواره در ارتباام نزدياك باا
فرايند آموزش لرارمي گيرند .در بسياري از موارد سبك ماديري ياك مدرساه موفاق
تداعي كننده سبك مديري مديران اجرايي شركتهاي بزرگ معاين ماديري باا روش
سركشي كردن به همه جا مي باشد.
رتاي شغيي در حقيق يك زمينه عا في ،رواني،احساسي اس كه فرد در درون اود نسب
به كاري كه پذيرفته اس

و به تحريك او در محايط آموزشاي كماك ماي كناد .بعاالوه دادن

رحها و ارائه ابتكارات و استفاده از االليتها در افازاي

و كاارائي ياك ساازمان آموزشاي باا

رتاي شغيي فرد ارتبام دارد .همچنين بين انگيزه هاي فرد براي انتاا شغل و نوع رتااي
او از آن شغل و افزاي

كارائي در آن شغل ارتبام مهمي وجود دارد .بنابراين بايد كااري كنايم

كه انگيزه هاي افراد تقوي شود و افراد محركهاي بسياري داشته باشند تاا باا اساتفاده از ايان
محركها به كار بيشتر بپردازند .معيمي كه در كالس از انگيزه هاي دان

آموزان استفاده مي برد

و به انگيزه هاي بچه ها توجه مي كند مي تواند زمينه عالله بيشتري را به درس فراهم كناد و
در نتيجه پيشرف

و يادگيري دان

آموزان را سرع

باشد .بيعتا مديري هم كه باه انگيازه
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كاركنان اود توجه دارد سعي مي كند كه انگيزه آنان را تقوي و كشف كند و حداكثر بهاره را
ببرد .و در مديري اود موفق اس .1

 - 1صافي ،احمد،عوامل رضايت و نارضايتي شغلي مديران،چاپ سوم ،انتشارات اطالعات  ،1521صص -21
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عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي
بدون ترديد پيشرف

تحصييي در نرام آموزشي از اهمي

وااليي براوردار اس  .پژوهشاگران

آموزشي و روانشناسي تالش كرده اند تا عواميي كه عميكرد يادگيرندگان را بهبود و ارتقااء ماي
دهد ،شناسايي نمايند كه در اين ميان موهن 1و گاوالتي )1199( 2موالعاه اي فراتحييياي 3بار
تعيين كنندگان پيشرف

تحصييي انجام داده اند و عوامل زير را در پيشرف تحصييي مورر مي

دانند.
هوش ،محيط اانوادگي ،تحصيالت والدين ،رابوه بين والدين ،انگيزش متغيرهاي شاصيتي از
لبيل درونگرايي و برونگرايي ،روان نژندي و روان پريشي ،ادرا

اود و سازگاري.

4

هوش 5و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي
يكي از ويژگيهاي ورودي كيي دان

آموز كه براي همه دروس آموزشگاهي مدنرر لرارگرفتاه

اس  ،هوش كيي اس .
محققان با توجه به فرهنگها و ميزان پيشرف جواماع ماتياف ماال
موفقي

هااي ماتيفاي دربااره

مورر مي كنند و مهارتهاي متفاوتي را معرف هوش مي دانند .مثال جامعه آمريكاا بار

- Mohen

1

- Gulati

7

- meta analyes

5
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توانايي هاي هوشي در زبان و رياتي تاكيد دارد .بنابراين كودكان و بزرگساالني كه اين مهاارت
را دارا هستند ،با هوش تر شنااته مي شوند (موسن.)1199 1
بينه 2در تعريف هوش به لضاوت درس اشاره دارد؛ روانشناسان ديگر هاوش را تواناايي تفكار
انتزاعي ،توانايي يادگيري ،لدرت حل مساله و يا توانايي سازگاري با مولعيتهاي جديد مي دانند.
وكسير 3هوش را به عنوان استعداد شاصي باراي در

جهاان و برآوردساااتن انتراارات آن

تعريف مي كند.4
پياژه )1171( 5در تعريف هوش مي گويد«:هوش فعاليتي اس كه از فرد سر مي زند ودائما در
حال تغيير اس » وي هوش را به عنوان كيفيتي نسبتا راب

و لابل اندازه گيري ،لبول نادارد و

در اين باره مي گويد :من هوش را نه براساس مالكي ايستا ،كه ديگران تعريف كرده اند .بيكه از
لحاظ اين كه در حال تكامل اس و سير تكامل اود را ي مي كند تعريف مي كنم و هوش را
به صورت تعادل يابي 9تعريف مي كنم كه تمام سااتهاي شنااتي يا ررواره ها 7به ساوي آن
هداي مي شوند».

- Mosen

1

- Binet

7

- Wechsler

5

 - 1همان ،ص .111
3

- Piaget
- Equilibration

1

- Schema

2
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اگرچه در تعاريفي كه توسط صاحبنرران عيوم رفتاري از هوش ارائه شده اس  ،توافق آشكاري
به چشم نمي اورد .اما همگي به نحوي به استعداد و توانايي حل مسائل اشاره دارند.
روانشناسان و پژوهشگران تربيتي به اندازه هاي هوش عمومي 1به مثابه عوامل تعيين كننده يا
محدودكننده يادگيري كودكان توجه فراواني مبذول داشته اند.
الوين )1195( 2در تحقيقي كه به ميزان همبساتگي باين هاوش و پيشارف دروس ماتياف
پردااته اس  ،به اين نتيجه رسيده اس كه ميزان همبستگي باين آنهاا ( ±51 )± 11درصاد
اس  .البته ممكن اس كه اين مقدار در دوره هاي دبيرستان و دانشگاه كاه

پيدا كند .باا ر

اينكه تغييرات و پراكندگي نمرات هاوش افاراد در آن دوره هااي تحصاييي محادودتر اسا و
كاه

پيدا مي كند.

در يك موالعه ديگر بررسي ارتبام بين آزمون هوش استنفورد – بيناه و پيشارف

تحصاييي

دروس ماتيف صورت گرفته اس و نتايج را به اين صورت اعالم نماوده اناد :هوشابهر باا فهام
اواندن  ، %73سرع اواندن  ،%43زبان انگييسي  ،%51زيس شناسي  ،%54تاريخ  %51و باا
هندسه .%49

3

انگيزش 4و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي:

- General intelliqence

1

- Lawin

7

 - 5بلوم ،بنجامين ،سيموئل ،راهنماي ارزشيابي تكميلي و ارزشيابي مجموعي از آموخته هاي دانش آموزان،
ترجمه ابراهيم كظيمي ،ترجمه دانشگاه تربيت معلم ،1533 ،صص .115-111
- Motivation
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به كرّات ديده شده اس كه دانا

آماوزاني وجاود داشاته كاه از لحااظ تواناايي و اساتعداد

يادگيري بسيار شبيه هم بوده اما در پيشرف

تحصييي تفاوتهاي زيادي با هم داشاته اناد ايان

جنبه از رفتار آدمي به حوزه انگيزش مربوم مي شود.
انگيزش به حالتهاي دروني ارگانيسم كه موجب هداي

رفتار او به سوي نوعي هدف مي شود،

اشاره مي كند.
بنابراين انگيزش ،عامل فعالساز رفتار انسان اس
ميزان پيشرف

و از جميه عاواميي اسا

كاه ماي تواناد در

تحصييي تارير بسزايي داشته باشد .موري )1193( 1معتقد اس ،انگيزه پيشرف

باعث مي گردد كه كار دشوار باا موفقيا باه انجاام برساد و همچناين باعاث تسايط ياافتن،
دستكاري كردن و انترام باشيدن اشياء ،آدم ها و افكار مي گردد.

2

سيف ( )1375در مورد تارير «انگيزش پيشرف بر يادگيري و عميكرد» مي گويد:
«پژوهشهاي انجان گرفته حاكي از آنند كه افراد داراي انگيزش پيشرف زياد در انجام كارها از
جميه يادگيري بر افرادي كه از اين انگيزه بيبهرهاند ،پيشي مي گيرند».
روانشناسان و محققان تربيتي ،تحقيقات زيادي در رابوه با انگيزش و پيشرف

تحصييي انجام

دادهاند كه در اين جا به تعداد معدودي از آنان اشارهاي اواهدشد.

- Murray
 - 7سيف ،علي اكبر ،روانشناسي پرورشي ،تهران،نشر آوا ،1521 ،ص .135
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رينگن  )1195( 1در موالعه اي به بررساي تفاوتهااي پيشارف مياان دانا
هوشبهر يكسان پرداا  .وي در اين موالعه  31دان

آماوزان داراي

آموز پسر كالس نهم كه داراي هوشابهر

 121يا باالتر و داراي ميانگين درسي در حدود  15يا باالتر بودند ماورد موالعاه لارارداد .ايان
گروه دان
دان

آموزان از لحاظ پيشرف افرادي (بي

آموز) 2بودناد و همچناين گروهاي ديگار از

آموزان (كم آموز) 3كه از لحاظ هوشبهر ،جنسي  ،سن ،مدرسه و حجم درساها باا گاروه

اول مشابه بودند .ولي ميانگين درسي آنها  12يا كمتر بود ،انتاا كرد .رينگن

با اساتفاده از

پرسشنامه هاي ماتيف انگيزش و مصاحبه ،به تعيين ميزان انگيزش هر دو گروه الدام نمود.
معيوم شد كه دان

آموزان بي

آموز در مقايسه با دان

آموزان كم آموز به منرور يادگيري،

انگيزه بيشتري براي ايجاد ارتبام و رر دوستي با همكالسي اود ،داشتند.
ميچل 4و پياتكوفسكا )1174( 5نتايج و يافته هاي تحقيق فو را مورد تاييد لراردادند .آنها باه
اين نتيجه دس

يافتند كه كم آموزها داراي عادات تحصييي تاعيف تار و مهارتهااي كمتاري

هستند و با پشتكار كمتري به يادگيري ماي پردازناد و در نهايا

از باازده تحصاييي كمتاري

براوردارند.

- Ringness

1

- Over- achiver

7

- Under - achiver

5

- Mitchell

1

- Piatkowska
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بنابراين از بي

آموزي و كم آموزي به عنوان اصوالحات توجيه كننده انگيازش باا موفقيا

استفاده بردند.
آكوروگيو 1و والبرگ )1171( 2تريب همبستگي بين اندازه هاي انگيزش و پيشرف تحصاييي
حاصل از پژوهشهاي انجام شده را در مورد  937111دان آموز كالس اول تا كالس  12بررسي
كردند و نشان دادند كه ميانگين ترايب همبستگي موجود برابر  ±1/34اس  .اين نتيجه بيانگر
آن اس

كه بين دو متغير ،رابوه مثب

و مستقيم وجود دارد .يعني با افزاي

آموز ،ميزان پيشرف تحصييي باال اواهدرف .

انگيازش دانا

3

خانواده و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي
تارير اانواده به عنوان يكي از موررترين و بانفوذترين عوامل در پيشرف تحصييي محسو مي
شود و به همين ميزان در بررسي مباني مشكالت تحصييي دان

آموزان بايد اانواده ها را مورد

بررسي لرارداد.
ديدگاه والدين نسب به مسايل و نحوه ارتبام آنان با يكديگر و ياا فرزنادان ااود در پوياايي،
حرك و موفقي فرزندان تارير بسزايي دارد.
همچنين شيوه موتع گيري والدين در لبال پيشرف

تحصييي فرزندان و تولعات و انتراارات

آنان و نحوه ايجاد فضاي عا في در محيط اانواده و معيارهاي موفقي والدين و عواميي ديگار

 - 5همان ،صص .111-111

- Ugueoglu

1

- Walberg
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مي تواند بر پيشرف

تحصييي فرزندان تارير داشته باشد .كه تحقيقات انجام گرفته ،در اين با

مؤيد اين امر اس .
نامناسب بودن محيط اانواده ،مانند ااتالف و كشمكشهاي اانوادگي يا جدايي والدين از هام
و يا فوت يكي از والدي ن ،مي تواناد تاربات باي شاماري بار روناد تحصاييي دانا

آماوزان و

يادگيرنده آنها در پي داشته باشد .كه در اين رابوه پژوهشي توسط مفاار انجام گرفته اس كه
مؤيد موارد فو مي باشد و بيان نموده كه اين عوامل باعث عدم تمركز يادگيرنده يا دان

آموز

در كالس درس و اتورا باال و انجام ندادن تكاليف مي شود.
وتعي

بقه اجتماعي و پايگاه التصادي اانواده نيز مي تواند بر پيشرف تحصاييي فرزنادان

آن اانواده ها تارير بسزايي داشته باشد.
دوگالس )1192( 1در همين رابوه تحقيقي انجام داده اس
موالعه گروهي از دان

آموزان را در ول زماني اا

 .به ايان شاكل كاه وي در ايان

(تحقيق ولي) مورد بررسي لرارداد .در

بررسي اول  5392دان آموز دوره ابتدايي و در بررسي دوم  4721دان آموز دبيرستاني ماورد
آزماي

لرارگرفتند .وي ابتدا تمام دان

آموزان را با اجراي مجموعه اي از آزمون هاا از جمياه

آزمون هوش به دو گروه تقسيم نمود و آنها را در چهار گروه يا بقه اجتماعي متفاوت لرارداد.
نتايج و يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه يادگيرندگاني كه به لحاظ هوشي برابر بودناد ،ولاي

1

- Douglas
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در بقات اجتماعي و التصاادي متفااوتي لرارداشاتند ،تفاوتهااي معنااداري از نرار پيشارف
تحصييي داشتند.1

ارزشيابي و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي :
ارزشيابي جزء ذاتي و الينفك فرايند ياددهي و ياادگيري اسا

واز آن جها باراي آموزگاار

اهمي دارد كه مي تواند انبوهي از ا العات را براي تنريم فعاليتهاي بعدي كالس در ااتيار او
لراردهد .البته شايان ذكر اس كه دستيابي به چنين ا العاتي مستيزم رعاي واجراي دلياق و
به مولع ارزشيابي هاي ماتيف در تمام مراحل برنامه اس  .به عبارت ديگر دستيابي باه چناين
ا العاتي و مؤرروالعشدن اين ارزشيابي ها بر پيشرف

تحصاييي فراگياران باياد در ارتباام باا

(دروندادها ،فرايند و بروندادهاي)برنامه آموزشي باشد.
براي توتي و تشري بيشتر ارزشيابي و تارير آن بر پيشرف تحصييي موالب ديگري در آينده
ذكر اواهدشد.
كاركردهاي عمده ارزشيابي:
مهمترين كاركردهاي ارزشيابي از نرر آيزنر )1171( 2به نقل سيكي( )1391عبارتند از:

 - 1صفوي ،امان اله ،افت تحصيلي در امريكا ،فصلنامه تعليم و تربيت ،شماره 2و ،1ص  ،151صص .21-11
- Eisneer
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 -1تشايص:تشايص به عنوان يك كاركرد ارزشيابي الياب در زميناه ياادگيري هااي دانا
آموزان مورد استفاده لرارمي گيرد .در بسياري از موارد براي تشايص مشاكالت ياادگيري
فراگيران از آزمونهاي استاندارد و ليراستاندارد و يا حتي آزماون هااي معيام ساااته و ياا
مشاهدات اول سال تحصييي مي توان استفاده كرد .ولتي كه يك معيم شيوه تدري
را متناسب با در

و فهم ويژگي هاي دان

ااود

آموزان انتاا مي كند .ياك ناوع ارزشايابي

تشايصي انجام داده اس  .بنابراين تشايص در ارزشايابي ماي تواناد باه شاكيي پوياا در
جريان تدري

حاصل شود.

 -2تجديد نرر در برنامه هاي درسي :برنامه هاي درسي از زمان شروع راحي تا زماني كه در
مدارس توزيع مي شوند ،به اصالر و بهبود نيااز دارناد .مايكال اساكريون 1ايان جرياان را
ارزشيابي تكويني مي نامد كه هدف آن اصالر و بهبود برنامه درسي در حال شاكل گياري
اس  .بنابراين استفاده از ارزشيابي براي تجديادنرر در برناماه درساي ناوعي باازاورد باه
منرور بهبود آموزش اس كه موجب مي شود از ارزشيابي همچون وسييه اي باراي بقاه
بندي دان

آموزان و پاداش دادن به آنان استفاده نمود.

 -3مقايسه كردن :اين كاركرد به مقايسه و توبيق بين برنامه هاي جديد با برنامه هااي لبياي
مي پردازد و با توجه به اينكه اط مشي تعييم و تربي در جه بهبود باشيدن به كيفي
تجار تربيتي در مدرسه تعيين مي شوند ،اهمي اين كاركرد بيشتر نمايان مي شود.

- Mc. Skriven

1

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
علمی

سایت

و

پژوهشی

مراجعه

آسمان

کنید

www.asemankafinet.ir.
الزم به ذكر اس كه مقايسه بين برنامه هاي ماتيف كار دشواري اس زيرا نتايج برنامه هاا باا
هم متفاوتند .اما با وجود اين دشواريها مي توان ميزان اررباشي آنها را با يكاديگر مقايساه
كرد.
 -4پي

بيني نيازهاي آموزشي:اين كاركرد از ارزشيابي به پي

پردازد .پي

بيني و تشاايص نيازهاا ماي

بيني و تشايص اين نيازها به سادگي معيوم نمي شود ،بيكه حاصال لضااوت

در زمينه مسايل تعييم و تربين مي باشند .نيازهاي افراد و گروهها تابعي از ارزش ها و نرام
آموزشي و اعتقادي آنان اس  ،بنابراين ارزشيا آموزشي باياد شاناا نسابتا جاامعي در
مورد فيسفه و نرام ارزشي و اعتقادي رايج داشته باشد تاا بهتار بتواناد باه پاي

بيناي و

تشايص نيازها بپردازد.
 -5تعيين ميزان حصول هدفها :در اين كاركرد ارزشيابي به مثابه ابزاري جه مشاص سااتن
ميزان تحقق هدفهاي آموزشي تيقي مي شود؛ بنابراين ارزشيابي نوعي سيستم «باازاورد»
اس

تا در صورت عدم توفيق دان

آموز در نيل به هادفها دوره تكارار كناد و در صاورت

موفقي در درس يابي به هدفها به مرحيه بعدي ارتقاء يابد.

1

تحقيقاتي كه در زمينه رضايت شغلي در خارج از كشور صورت گرفته است:

 - 1بلوم،بنجامين ،پيشين ،صص .111-112
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تمام تح قيقاتي كه درايران واارج ازكشور صورت گرفته به نقل از پايان نامه اانم يزداني ماي
باشد .

1

بين استا

و سي رس 2در سال تحصييي  1193تحقيقاتي بارروي معيمااني كاه در مادارس

راهنمايي كار مي كردند انجام داده و نتيجه گرفته اند كه رتاي شغيي تا سن  41سالگي راب
بوده و سپ

نزول مي كند و اين كاه

تا سن  51ساالگي اداماه اواهادياف  .معيمااني كاه

تمايل به فراركردن از اين حال داشته باشند دوراه در پي

دارند .با در همان اوايل كار را تر

مي كنند و يا در عاليق و روحيات و ديدگاه اود تجديدنرر مي كنند .اريكسون 3و همكااران
در سال  1199هيچگونه رابوه اي بين رتاي شغيي و اساتعفا را در موالعاه اي كاه بارروي
 151معيم مرد به عمل آورده اند مشاهده ننموده اند.ولي وتعي همسر و يا دوساتان فارد در
رابوه با زندگي آموزشي نق

مهمي ايفا مي كنند .اريكسون و همكاران

به اين نتيجه رسيدند

در زماني كه وتعي همسر ودوستان فرد در رابوه باا زنادگي آموزشاي منفاي باشاد %24 .از
معيمان ي سالهاي بعد تدري

را تر

مي كنند .ليكن اگر اين وتع در منازل مثبا باشاد،

تعداد مذكور  %2مي باشد .در صورتي كه وتع متوسط باشد %7 ،از معيمان تدري
بعد تر

را در ساال

ميكنند( .صال زند ،1373 ،پايان نامه)

در تحقيقي ديگر جه تعيين رابوه رتاي و فشار كاري معيماان باا انادازه مدرساه ،سان و
تجربه تدري

آنان به اين نتيجه رسيدند كه اندازه هاي باالتر از  15111مترمربع تارير ماالفي

 - 1يزداني بلقيس  ،پيشين ص 27
7

- Bein Steak and Ress
- Erickson
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روي رتاي شغيي و فشار كااري ايان معيمهاا نداشاته اسا  .ايان تحقياق كاه در فيوريادا و
جورجياي امريكا در  221مدرسه صورت گرفته ،نشان داده اس كه سن معيمان عامل مهام در
رتاي شغيي و فشار كاري نبوده اس  .همچنين سالها تجربه آموزشي نيز عامال مهام ومعناي
داري در اين امر نبوده اس ( .پارك ،كاترين  )1119در تحقيقاات ااود تايياد كارده اناد كاه
عالله -انگيزه و احساس تعهد نسب

به شغل ارتبام معني داري با موفقي

معيمان در تدري

دارد .بعبارت ديگر اگر معيمان حرفه معيمي را با عالله انتصا كارده باشاند و داراي احسااس
تعهد و انگيزه نسب

به كار اود باشند .عمال موفق تر از ديگران هستند .معيمان مدارساي كاه

داراي رتاي شغيي هستند ارربا

تر از معيماني مي باشند كه رتاي شغيي ندارند .از سوي

ديگر اين اررباشي در شرايط كاري مويو صورت مي گيرد كه اهم اين شرايط مويو كااري
عبارتند از:
.2

رفتار مناسب با معيمان بعنوان افراد حرفه اي از رف مسوولين و والدين.

.3

شرك در تصميم گيريهاي ماتيف مدارس و آموزش و پرورش.

.4

امكانات رشد حرفه اي بيشتر نرير امكان ادامه تحصيل.

.5

شرايط فيزيكي مناسب در مدرسه.

.9

پاداش مادي متناسب با موفقي و تالش معيمان.

در تحقيقاتي كه وروم ( )1964بعمل آورده نتايج زير حاصل شده :
-1
شغي

بين رتاي شغيي و استعفا از كار رابوه منفاي وجاود دارد يعناي كسايكه از
راتي اس كمتر احتمال دارد كه از شغي

استعفا دهد.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
علمی
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-2
شغي
-3

بين رتاي شغيي و ليب از كار نيز رابوه منفي وجود دارد .يعني كسايكه از
راتي اس كمتر احتمال دارد كه از حضور در كار اودداري كند.
بين رتاي

شغيي و ميزان كاارائي رابواه مثبا

رتاي شغيي  ،افزاي

وجاود دارد يعناي افازاي

كارايي را به دنبال دارد.1

در تحقيقي كه بوسييه وزارت فرهنگ و رفاه آمريكا بنام كاار در امريكاا انجاام گرفتاه  ،تاارير
منفي و عميق نبود رتاي را در كارگران اينگونه تاييدشده اس .
نبود رتاي

كارگران باعث كماي تولياد،باالرفتن ليبا  ،اااراج و اساتعفاي زيااد در مقابال

استادام ،اعتصابهاي پر سر و صدا ،ارابكاري ،محصوالت ليرمرلو  ،و بي ميياي كاارگران باه
انجام كار شده اس  .همچنين سالمتي روحي و جسمي افراد و ربات ااانواده هاا و همبساتگي
اجتماعي و تعادل سياسي را كاه

داده اس .

براي از تحقيقات كه دراين زمينه درايران صورت گرفته اس :
از آن جائي كه تحقيقات معموال براساس تحقيقات گذشته شكل مي گيرد ،الزم اس اشاره اي
به تحقيقات داال كشور داشته باشيم:
 -1ساعتچي تحقيقي تح عنوان نگرش كاركنان درباره عوامل مورر در رتاي شغيي و تر
ادمات انجام داده اس  .جامعه آماري اين تحقيق  511نفر پرسنل معاون
نتايج تحقيق نشان ميدهد كه بين دو عامل يعني ادرا

در ارت

فرد نسب به شرايط موجود و نگارش

آنان در زمينه و شرايط مويو تفاوت زيادي وجود دارد .اين زمينه ها عبارتند از:
 - 1شفيع ابادي ،عبداهلل ،پيشين ،ص .711

مي باشد.
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الف -امكانات رفاهي
 حقو و مزاياي كافيج -امكانات الزم براي پيشرف افراد
د -امكانات الزم براي پيشرف شغيي
ها -لوانين و مقررات دس و پاگير و دلسردكننده
و -ارتبا ات سازماني در كل سازماني
ز -فراهم آوردن امكانات الزم تا مديري كل سازمان بتواند ا العات تاصصي و دان

مديري

را ازمعاون مورد بررسي كسب كند.
نتايج تحقيق فو در تاييد نرر كوهين مي باشد كه مي گويد :وجود ااتالف لابل توجاه باين
اواستها و تولعات و انترارات كاركنان نسب به وتعي مويو كاار و ادرا
موجود باعث كاه

آناان از شارايط

عالله به كار و توليد مي گردد( .محمود ساعتچي  ،پايان نامه)

 -2تحقيق ديگري تح

عنوان رابوه نحوه مديري

وچگونگي اشنودي كاركنان كاه توساط

اانم نصراليهي دانشجوي دانشكده عيوم تربيتي دانشگاه عالله در رشاته ماديري آموزشاي در
سال  59-51صورت گرفته كه از جامعه آماري تعاداد  229نفار باا اساتفاده از روش تصاادفي
بعنوان نمونه تحقيق انتاا شدند .ابزار اندازه گيري  ،پرسشنامه بود .از اين تعاداد نموناه %31
بيان داشتند كه از محيط كاري اود اشنود هستند و  %71بقياه نااشانود بودناد و در تائياد
يكي از فرتيه ها كه به نحوه مديري موسسه محل كاار در چگاونگي اشانودي از كاار ماورر
اس .

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
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با محاسبه كاسكو ( )47/41با درجه آزادي  2در سو  %15ا ميناان كاه برابار  5/111ماي
باشد ،محقق با  %15ا مينان لضاوت نموده كه رابوه معني داري بين دو متغير نحوه ماديري
موسسه و چگونگي اشنودي از كار وجود دارد( .اانم نصراليهي ،پايان نامه . )59-51
 -3تحقيق ديگري تح عنوان بررسي رتاي شغيي معيمين در مقا ع ماتيف شهر سانندج
در سال  1391صورت گرفته اس  .از جميه فرتيات اين پژوه

كه به فرتيات تحقيق حاتار

در ارتبام اس  .فرتيه شماره يك بود كه مي گويد :نرام آموزشي و امكانات مناسب در ايجااد
جاذبه شغيي تارير دارد.
نتايج حاصيه نشان مي دهد كاه  %59/9از معيماان برااورد مساوولي

آماوزش و پارورش را

مناسب مي دانند و  %93/3از معيمان از امكانات آموزشي كاه در ااتيارشاان لرارگرفتاه اسا ،
راتي نبوده اند و  19/3درصد به تارير امكانات آموزشي بر عالله مندي و رتاي شغيي معيمان
پاسخ مثب

داده اند كه گوياي تارير شرايط وامكانات آموزشي بر رتاي شغيي معيماان اسا .

(يوسف كريمي ،پايان نامه .)1371
 -4در تحقيقي كه در سال  1351صورت گرف عوامل مورر در رتاامندي از شاغل معيماين
دوره راهنمايي شهر اصفهان را بررسي شده اس هدف ايان بررساي شاناا عوامال ماورر در
رتامندي معيمين دردوره راهنمايي بوده اسا  .جامعاه ماورد موالعاه معيماين مارد مادارس
راهنمايي كه به روش نمونه گيري تصادفي انتاا شده اند ،مي باشد .نتايج تحقيق نشاان ماي
دهد كه بوور كيي در نمونه موالعه اكثر معيماين ( )99/9درصاد از شاغل ااود اباراز رتااي
كردند ودر نتيجه نشان مي دهد كه مي توان بوور كيي اين جامعه را راتي از شاغل دانسا از
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سایت

علمی

پژوهشی

و

آسمان

مراجعه

کنید

www.asemankafinet.ir.
جميه نتايج اين تحقيق كه با پژوه
رابوه معني داري بين رتاي

حاتر در ارتبام اس  ،مي توان به موارد زير اشااره كارد.

از نحوه مديري

مدرسه وچگاونگي رتاامندي از شاغل معيماي

وجود دارد و نيز رابوه معني داري بين ارزشيابي از كار معيمين توسط مدير مدرسه و چگونگي
رتامندي شغل معيمين وجود دارد( .مريم حيدري ،پايان نامه )1351
 -5پژوهشي تح عنوان عوامل مورر در رتاي و عدم رتاي معيمان به منرور ارائه راه حيي
براي ايفاي نق

حرفه اي آنان انجام گرفته نشان مي دهد هرچند معيمين عموما شغل اود را

دوسا دارناد و از روي عاللااه باه آن روي آورده انااد .اماا از كماي حقااو و امكاناات رفااهي
نااشنودند و اواهان اعتبار و حيثي اجتماعي بيشتر هستند .در لسمتي ديگري از نتايجآماده
ايهار داشته اند كه با حاداكثر تواناايي ااود كاار نكارده و اگار

اس  71درصد نمونه پژوه

بتوانند شغل ديگري را انتاا مي كنند( .ميرمحمد عباس زاده ،فصينامه تعييم و تربيا  ،بهاار
.)1391
 -9بررسي رابوه بين رلب

به شغل معيمي اشانودي شاغيي و تعهاد ساازماني باا عميكارد

شغيي ،عميكرد تحصييي و ميل ماندن در شغل در بين دانشجو معيمان تمن ادمات شهرستان
الهيجان عنوان پژوهشي اس كه در ارديبهش ماه  1372صورت گرفته اس .
باشي از يافته هاي اين پژوه
سازماني در افزاي

مؤيد اين مسويه اس

كه در رلب

واشنودي شغيي و تعهد

انگيزه فردي و بهبود كارائي و احساس مسوولي و داشتن روابط مناسب در

محيط كار كه توسط تحقيقات ديگر تاييد شده اس .

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
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همچنين شرك
افزاي

معيمان در تصميم گيريهاي ماتيف مدارس و آموزش و پرورش مي تواناد در

رتاي شغيي معيمان مورر باشد( .داريوش تدري

 -7تحقيقي تح عنوان افزاي

حسني)1372 ،

كاارائي و رتااي شاغيي معيماان بمنراور ارتقااي كيفيا

آموزشي صورت گرف  ،چنين نشان مي دهد:
الف -بين عوامل مربوم به تفاوتهاي فردي معيمين و رتاي شغيي آنان رابوه وجود دارد.
 عوامل رواني -اجتماعي در كارئي معيمان ارر مي گذارد.نتايج تحقيق نشان داده اس كه بين تفاوتهاي فردي و رتاي شغيي آنها رابوه وجاود دارد و
عوامل رواني –اجتماعي بر رتاي آنها ارر مي گذارد و بين عوامل مادي و رتاي شغيي رابواه
وجود دارد( .محمدحسن فراي ،پايان نامه )74
 -9بررسي رابوه براي عوامل با رتاي شغيي معيمان شهرستان اارم آبااد بعناوان پاژوه
ديگري اس

كه زير نرر شوراي تحقيقات استان لرستان به انجام رسيده اس  .لسمتي از يافته

هاي اين رر عبارتند از:
الف -مردها از زنها رتاي بيشتري از شغل دارند .دبيران دبيرستان كمترين رتاي و دبياران
راهنمايي بيشترين رتاي از شغل را دارند.
 سو تحصيالت بر ميزان رتاي شغيي تارير دارد.ج -نيازهاي زيستي ،تعيق و رشدي بر اكثري
و دوم اولوي بندي لراردارند.

معيمين و نيازهاي رشدي و تعيق در درجه اول

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
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د -حقو عاميي در رتاي شغيي معيمين نيس و توجه به حرما انسااني معيماين آنهاا را
راتي تر مي سازد.
(نعم اهلل مرادي ،پايان نامه)
 -1تحقيقي تح عنوان بررسي رابوه براي از عوامل مورر بر رتااي شاغيي و نقا
پيشرف تحصييي دان

آن در

آموزان توسط اانم يزداني در سال  71-91در تهران صورت گرفته كه

از جامعه آماري تعداد  51نفر با استفاده از روش تصادفي به عنوان نمونه تحقيق انتاا شدند.
نتيجه اين تحقيق اين شد كه امكانات آموزشي مدرسه و همكااري مادير باا معيماين رتااي
شغيي آنان را افزاي

مي دهد و پيشرف تحصييي دان

رابوه اي ندارد( .اانم يزداني  ،پايان نامه )71-91

آموزان با ميزان رتاي شغيي معيمان

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
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جامعه تحقيق
جامعه تحقيق شامل معيمين منوقه  15و  19آموزش و پرورش استان تهران مي باشد.
نمونه تحقيق و روش نمونه گيري
تعداد نمونه انتاا شده اين پژوه

 91نفر از معيمين منوقاه  15و  19ماي باشاد كاه باه

روش نمونهگيري تصادفي ساده انتاا شدهاند.
ابزار اندازه گيري
دراين تحقيق از پرسشنامه استفاده شده اس  .اين پرسشنامه شامل  21سوال بسته مي باشاد
كه با پاسخ بيي و اير مشاص مي شود و به شكل اودسااته تهيه شده كاه ابتادا فارم اولياه
تهيه  ،سپ

پرسشهايي كه فالد روايي بودند ،حذف و در نهاي فرم نهايي پرسشنامه براي اجرا

تهيه شده اس .1
روش تحقيق
براي جمع آوري ا العات در پژوه

فو از مصاحبه با دبيران و پرسشنامه دس ساز استفاده

شده اس .

روش تجزيه و تحليل داده ها
در اين تحقيق هم از آمار توصيفي و هم از آمار استنبا ي استفاده شده اس .
 - 1يزداني،بلقيس ،بررسي رابطه عوامل موثر بر رضايت شغلي معلمان و نقش آن در پيشرفت تحصيلي دانش
آموزان ،پايان نامه كارشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران  ،21ص .11
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در مبحث آمار توصيفي به تنريم جداول ،محاسبه فراواني داده ها و درصد فراوانيها الدام شده
اس  .درمبحث آمار استنبا ي براي اربات و يا ردّ فرتيهها از مجذور كا استفاده شده اس .1
 ( Fo  Fe)2 
x  

Fe


2

 - 1دالور ،علي ،روشهاي آماري در روانشناسي و علوم تربيتي ،چاپ اول ،انتشارات دانشگاه پيام نور،1511 ،
ص .115
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جمع آوري يافته هاي تحقيق و تحليل آنها
مقدمه
در اين فصل يافته هاي تحقيق بصورت فراواني و درصد فراواني پاساهاي بيه و اير به نموناه
سواالت عوامل مؤرر (امكانات آموزشي ،همكاري مدير) بار رتااي شاغيي معيماان و پيشارف
تحصييي دان

آموزان در جداول  1تا  21تنريم شده اس و در تمامي جداول ارباات فرتايه

تحقيق از مجذور كا استفاده شده اس  .سپ
كيي دس يافتهايم.

نتايج با نتايج جدول مقايسه و به نتيجاه گياري

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

پژوهشی

آسمان

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
جدول شماره 1
رديف

االصه پرسشها

Fبيه

%F
بيه

F
اير

%F
اير

1

رابوه رتاي شغيي با تجهيزات آموزشي

57

71

23

21

95

91

15

11

3

رابوه رتاي شغيي با گردشهاي عيمي

71

97

11

13

4

فضاي فيزيكي محيط كار با انجام ويايف بهتر

99

95

12

15

5

اسااتفاده از مجااالت رشااد در بهتاار انجااام دادن
ويايف

41

91

31

31

9

ميزان رتاي از امكانات آموزش و پرورش

9

11

72

11

7

امكانات كتاباانه اي در بهتر انجام دادن ويايف

27

34

53

99

9

تالش مدير براي تهيه امكانات آموزشي

99

93

14

17

1

فراهم سازي امكان گردشهاي عيمي توسط مدير

57

71

23

21

11

ارزشيابي مدير بق اصول و توابط

97

94

13

19

11

تالش مدير براي باالبردن سو دان

49

59

34

42

12

تشويق مدير در بهتر انجام دادن ويايف

31

41

41

51

13

مشارك معيم در تصميم گيريهاي مدرسه

91

79

11

24

14

همكاري مدير مدرسه در پيشرف تحصييي

91

111

1

1

تاصصي و عيمي در پيشرف

91

111

1

1

آموز در پيشرف

91

111

1

1

91

111

1

1

71

91

1

11

2

رابوه رتاي
كامپيوتر

شغيي با فن آوري پيشارفته مثال

15

استفاده از مجال
تحصييي

19

برلراري رابوه دوستانه با دان
تحصييي

17

نق باالبردن آماوزش در ااانواده در پيشارف
تحصييي

19

حمايتهاي مالي و عا في مدير در رشد تحصييي

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

علمی

و

پژوهشی

آسمان

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
11
21

امكانات و فضاي آموزشي در پيشرف تحصييي
واگذاري مسوولي كنفران
جه پيشرف تحصييي

باه دانا آماوز در

77

19

3

4

99

93

14

17

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
جدول شماره 2
رابوه رتاي شغيي با تجهيزات آموزشي
[O-E]2

][O-E

E

O

7/22

291

17

41

57

بيي

7/22

291

-17

41

23

اير

[O - E]2
E

x2 =14/44

Df=R-1

2-1=1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

14/44

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو بزرگتر اس  .بنابراين تفاوت بين پاساهاي بيه
و اير از لحاظ آماري معني دار اس .

جدول شماره 3

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
رابوه رتاي معيمين با استفاده از وسايل پيشرفته مثل كامپيوتر
[O-E]2

][O-E

E

O

15/92

925

25

41

95

بيي

15/92

925

25

41

15

اير

[O - E]2
E

x2 = 31/24

Df= R-1

2-1= 1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

31/24

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو بزرگتر اس  .لذا تفاوت بين پاساهاي بيه و
اير از لحاظ آماري معني دار اس .

جدول شماره 4
رابوه رتاي معيم با گردشهاي عيمي

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
[O-E]2

][O-E

E

O

22/5

111

31

41

71

بيي

22/5

111

-31

41

11

اير

[O - E]2
E

x2 = 45

Df= R-1

2-1 =1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

45

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو بزرگتر اس  .لذا تفاوت بين پاساهاي بيه و
اير از لحاظ آماري معني دار اس .

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
جدول شماره 5
فضاي فيزيكي محيط كار در بهتر انجام دادن ويايف
[O-E]2

][O-E

E

O

11/9

794

29

41

99

بيي

11/9

794

29

41

12

اير

[O - E]2
E

x2 = 31/2

Df =R-1

2-1 =1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

31/2

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو بزرگتر اس  .در نتيجه تفاوت بين پاساهاي
بيه و اير از لحاظ آماري معني دار اس .

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
جدول شماره 9
استفاده از مجالت رشد در بهتر انجام دادن ويايف
[O-E]2

][O-E

E

O

2/125

91

1

41

41

بيي

2/125

91

-1

41

31

اير

[O - E]2
E

x2 =4/15

Df=R-1

2-1=1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

4/15

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو بزرگتر اس  .در نتيجه بين فراوانيهاي مشاهده
شده و فراوانيهاي مورد انترار تفاوت معني داري وجود دارد.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
جدول شماره 7
ميزان رتاي از امكانات آموزش و پرورش

[O-E]2

][O-E

E

O

25/9

1124

-32

41

9

بيي

25/9

1124

32

41

72

اير

[O - E]2
E

x2 =51/2

Df= R-1

2-1= 1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

51/2

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو بزرگتر اس  .لذا تفاوت بين پاساهاي بيه و
اير از لحاظ آماري معني دار اس .

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
جدول شماره 9
استفاده از امكانات كتاباانه اي در بهتر انجام دادن ويايف
[O-E]2

][O-E

E

O

4/225

191

-13

41

27

بيي

4/225

191

13

41

53

اير

[O - E]2
E

x2 = 9/45

Df= R-1

2-1= 1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

9/45

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو بزرگتر اس  .لذا بين پاساهاي بيه و اير از
لحاظ آماري تفاوت معني دار اس .

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
جدول شماره 1
تالش مدير براي تهيه امكانات آموزشي
[O-E]2

][O-E

E

O

19/1

979

29

41

99

بيي

19/1

979

-29

41

14

اير

[O - E]2
E

x2 = 33/9

Df= R-1

2-1= 1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

33/9

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو بزرگتر اس  .در نتيجه تفاوت بين پاساهاي
بيه و اير از لحاظ آماري معني دار اس .

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
جدول شماره 11
فراهم سازي امكان گردشهاي عيمي توسط مدير
[O-E]2

][O-E

E

O

7/225

291

17

41

57

بيي

7/225

291

-17

41

23

اير

[O - E]2
E

x2 = 14/45

Df= R-1

2-1= 1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

14/45

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2در هر دو سو بزرگتر اس  .در نتيجه بين پاساهاي بيه و اير از
لحاظ آماري تفاوت معني داري اس .

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
جدول شماره 11
ارزشيابي مدير از معيمان بق اصول و توابط
[O-E]2

][O-E

E

O

19/225

721

27

41

97

بيي

19/225

721

-27

41

13

اير

[O - E]2
E

x2 =39/45

Df= R-1

2-1= 1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1.15

df

39/45

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو بزرگتر اس  .در نتيجه بين پاساهاي بيه و
اير از لحاظ آماري تفاوت معني داري وجود دارد.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
جدول شماره 12
تالش مدير براي باالبردن سو دان
[O-E]2

][O-E

E

O

1/1

39

9

41

49

بيي

1/1

39

-9

41

34

اير

[O - E]2
E

x2 =1/9

Df= R-1

2-1= 1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

1/9

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو كوچكتر اس  .در نتيجه بين پاساهاي بيي و
اير از لحاظ آماري تفاوت معني داري وجود ندارد.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
جدول شماره 13
تشويق مدير مدرسه در بهتر انجام دادن ويايف معيم
[O-E]2

][O-E

E

O

1/125

1

-1

41

31

بيي

1/125

1

1

41

41

اير

[O - E]2
E

x2 =1/15

Df= R-1

2-1= 1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

1/15

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو كوچكتر اس  .در نتيجه بين پاساهاي بيي و
اير از لحاظ آماري تفاوت معني داري وجود ندارد.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
جدول شماره 14
مشارك معيم در تصميم گيريهاي مدرسه
[O-E]2

][O-E

E

O

11/125

441

21

41

91

بيي

11/125

441

-21

41

11

اير

[O - E]2
E

x2 = 22/15

Df= R-1

2-1= 1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

22/15

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو بزرگتر اس  .بنابراين بين پاساهاي بيه و اير
از لحاظ آماري تفاوت،معني دار اس .

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
جدول شماره 15
همكاري مدير مدرسه در پيشرف تحصييي
[O-E]2

][O-E

E

O

41

1911

41

41

91

بيي

41

1911

-41

41

1

اير

[O - E]2
E

x2 =91

Df= R-1

2-1= 1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

91

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو بزرگتر اس  .در نتيجه بين پاساهاي بيه و
اير از لحاظ آماري تفاوت معني داري وجود دارد.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
جدول شماره 19
استفاده از مجالت تاصصي و عيمي در پيشرف تحصييي
[O-E]2

][O-E

E

O

41

1911

41

41

91

بيي

41

1911

-41

41

1

اير

[O - E]2
E

x2 =91

Df= R-1

2-1 =1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

91

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو بزرگتر اس  .بنابراين بين پاساهاي بيه و اير
از لحاظ آماري تفاوت،معني دار اس .

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
جدول شماره 17
برلراري رابوه دوستانه با دان آموزان در پيشرف تحصييي
[O-E]2

][O-E

E

O

41

1911

41

41

91

بيي

41

1911

-41

41

1

اير

[O - E]2
E

x2 =91

Df= R-1

2-1= 1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

91

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو بزرگتر اس  .بنابراين بين پاساهاي بيه و اير
از لحاظ آماري تفاوت،معني دار اس .

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه
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جدول شماره 19
باالبردن آموزش در اانواده در پيشرف تحصييي

نق

[O-E]2

][O-E

E

O

41

1911

41

41

91

بيي

41

1911

-41

41

1

اير

[O - E]2
E

x2 =91

Df= R-1

2-1 =1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

91

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو بزرگتر اس  .لذا بين پاساهاي بيه و اير از
لحاظ آماري تفاوت،معني دار اس .

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه
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جدول شماره 11
حمايتهاي مالي و عا في مدير در رشد تحصييي
[O-E]2

][O-E

E

O

24/125

191

31

41

71

بيي

24/125

191

-31

41

1

اير

[O - E]2
E

x2 = 49/15

Df= R-1

2-1= 1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

49/15

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو بزرگتر اس  .لذا بين پاساهاي بيه و اير از
لحاظ آماري تفاوت،معني داري وجود دارد.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه
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جدول شماره 21
امكانات و فضاي آموزشي در پيشرف تحصييي
[O-E]2

][O-E

E

O

34/225

1391

37

41

77

بيي

34/225

1391

-37

41

3

اير

[O - E]2
E

x2 =99/45

Df= R-1

2-1= 1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

99/45

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو بزرگتر اس  .لذا بين پاساهاي بيه و اير از
لحاظ آماري تفاوت،معني داري وجود دارد.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

و

علمی

آسمان

پژوهشی

کنید

مراجعه
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جدول شماره 21
واگذاري مسوولي در تدري

آموزان در پيشرف تحصييي

به دان

[O-E]2

][O-E

E

O

19/1

979

29

41

99

بيي

19/1

979

-29

41

14

اير

[O - E]2
E

x2 =33/9

Df= R-1

2-1= 1

 X2محاسبه شده

)X2(1011

)X2(1015

df

33/9

9/93

3/94

1

 X2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو بزرگتر اس  .در نتيجه بين پاساهاي بيه و
اير از لحاظ آماري تفاوت،معني داري وجود دارد.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

علمی

و

پژوهشی

آسمان

کنید

مراجعه
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بله f%
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0
سوال  7سوال  6سوال 5سوال  4سوال  3سوال  2سوال 1
نمودار  -1-4رابوه امكانات آموزشي و رتاي شغيي معيمان
در نمودار  1-4تارير رابوه امكانات آموزشي بر رتاي شغيي معيمين نشان داده شده اس  .در
اين نمودار بيشترين درصد فراواني مربوم باه ساوال ( 3وجاود گردشاهاي عيماي) و ساوال 4
(فضاي فيزيكي او محيط كار) مي باشد كه اين در مورد بيشترين تارير را در رتاي شاغيي
معيمان به عهده دارند .كمترين درصد فراواني به سوال ( 9امكانات و ادمات رفااهي آماوزش و
پرورشي) تعيق دارد كه نشان ميدهد معيمين از ادمات رفاهي آموزش و پرورش كامال ناراتاي
هستند .اين نمودار در كل نشاندهنده تاييد فرض ( HAامكانات آموزشي مدرسه رتاي شغيي
معيمان را افزاي

مي دهد) مي باشد.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
علمی

سایت

و

پژوهشی

آسمان

کنید

مراجعه
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نمودار  2-4رابوه همكاري مدير با رتاي شغيي معيمان
بله f%
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0
سوال 13

سوال  12سوال 11

سوال 10

سوال 9

سوال 8

در نمودار  2-4رابوه همكاري مدير باا رتااي شاغيي معيماان نشاان داده شاده اسا

كاه

بيشترين درصد فراواني به سوال ( 11ارزشيابي مدير بق توابط و مقررات) و سوال ( 9تاالش
مدير براي تهيه امكانات آموزشي) تعيق دارد و درصد فراواني سوال ( 12رتاي از نحوه تشويق
مديران) نشان مي دهد كه معيمين از نحوه تشويق مدير مدرسه جه بهتر انجام دادن وياايف
رتايتي زيادي ندارند.
اين نمودار در كل نشاندهنده تاييد فرض ( HAهمكاري مدير مدرسه با معيمان رتاي شغيي
آنان را افزاي

مي دهد) مي باشد.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

علمی

و

پژوهشی

آسمان

کنید

مراجعه
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بله f%
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سوال  20سوال  19سوال  18سوال  17سوال  16سوال  15سوال 14

نمودار  3-4رابوه پيشرف تحصييي دان
نمودار  3-4رابوه پيشرف

تحصييي دان

آموزان با رتاي شغيي معيمان

آموزان با رتاي شغيي معيمان را نشان مي دهد .

در اين نمودار درصد فراواني براي تماام ساوالها بااال اسا كاه نشااندهنده تايياد فارض HA
(پيشرف تحصييي دان

آموزان با ميزان رتاي شغيي معيمان رابوه دارد) مي باشد.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

علمی

و

پژوهشی

www.asemankafinet.ir.

فصل پنجم
اثبات فرضیه ها
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادات
منابع

آسمان

مراجعه

کنید

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
علمی

سایت

و

پژوهشی

آسمان

کنید

مراجعه

www.asemankafinet.ir.
اثبات فرضيه ها:
-1

براساس تجزيه و تحييل داده هاي جدول 2و3و4و5و9و7و 9چون  x2محاسبه

شده از  x2جدول بزرگتر اس

و تفاوت فراوانيهااي بياه و چناد معناي دار اسا  .لاذا

فرتيه ( HAامكانات آموزشي مدرسه رتاي شاغيي معيماان را افازاي

ماي دهاد)

تاييد مي گردد و فرتيه  HOرد مي شود.
-2

براساس تجزيه و تحييل داده هاي جاداول 1و11و11و 14چاون  x2محاسابه

شده از  x2جدول بزرگتر اس

فرض  HAتاييد مي گردد و در تجزياه و تحييال داده

هاي جداول 12و 13چون  x2محاسبه شده از  x2جدول كاوچكتر اسا  ،فارض صافر
تاييد مي گردد .در مورد فرتيه دوم در نهاي

و يا تجييل كيي مي توان گف

( HAهمكاري مدير مدرسه با معيمان رتاي شغيي آنان را افزاي

فرتايه

ماي دهاد) تايياد

مي گردد و  HOرد مي شود.
-3

براساس تجزيه و تحييل داده هاي جداول شماره 15و19و17و19و11و21و21

چون  x2محاسبه شده از  x2جدول در هر دو سو بزرگتر اس و تفاوت فراوانيهاي بيه
و اير معني دار اس

لذا فرتيه ( HAپيشارف

تحصاييي دانا

آماوزان باا ميازان

رتاي شغيي معيمان رابوه دارد)تاييد مي گردد و فرض صفر رد مي شود.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

علمی

و

پژوهشی

مراجعه

آسمان

کنید
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نتيجه گيري كلي:
نسب

به آنچه از تجزيه و تحييل داده ها در اين تحقيق بدس

كه امكانات آموزشي مدرسه ،رتاي شغيي معيمان را افزاي
مدرسه با معيمان رتاي شغيي را افزاي

آمده به اين نتيجه مي رسايم

مي دهد .همچنين همكاري مدير

مي دهد و در نهاي پيشرف تحصييي دان

آموزان

با ميزان رتاي شغيي معيمان رابوه دارد.
در مقايسه اين نتايج با نتايج تحقيقاتي كه در سال  71-91توسط اانم يزداني صورت گرفتاه
(ايشان به اين نتايج رسيدند كه امكانات آموزشي و همكااري مادير رتااي شاغيي معيماان را
افزاي

مي دهد و و پيشرف تحصييي با رتااي شاغيي معيماان رابواه اي نادارد ) در ماورد

فرتيه هاي اول و دوم به نتيجه مشابه رسيديم و در مورد فرتيه سوم نتايج يكسان نبوده اس .
در تحقيقي كه به نقل از اانم يزداني 1در سال  1391توسط آلاي يوسف كريماي در مقاا ع
ماتيف شهر سنندج صورت گرفته كه از جميه فرتيات اين تحقيق كه با فرتيه تحقيق حاتار
در ارتبام اس  ،فرتيه شماره  1مي باشد و به نتايج مشابه رسيده ايم.
نتيجه گيري كيي اين تحقيق نشان مي دهد كه وجود تجهيزات آموزشي و همچنين همكاري
مديران با معيمين رتاي شغيي آنان را افزاي

مي دهد و معيمين از ادمات و امكانات رفاهي

آموزش و پرورش ناراتي هساتند و از امكاناات كتابااناه اي مادارس رتااي كااميي ندارناد.
همچنين از انجام ويايف مديران رتايتي ندارند يعني مديران نمي توانستند به درساتي ايفااي
نق

مديري

را داشته باشند .لذا رتاي شغيي باعث كاه

 - 1يزداني ،بلقيس ،پيشين ،ص .11

انجاام وياايف نماي شاود بيكاه

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
علمی

سایت

و

پژوهشی

آسمان

مراجعه

کنید
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سالم رور و روان افراد در معرض اور مي باشد و اور سالمتي افراد و اين لشر از جامعه در
والع سالم رواني جامعه را تهديد مي كند.

محدوديتهاي تحقيق
-1كمبود منابع
 -2عدم همكاري مدير و معيمين در اجراي پرسشنامه
 -3نداشتن صداف معيمان در پاساگويي به پرسشنامه
 -4نگرش منفي نسب به تحقيقات دانشگاهي

پيشنهادات
.1
.2

تالش مسوولي جه باالبردن سو رتايتمندي شغيي معيمين
گزين

و استادام مديراني كه داراي انگيزه ،روحيه ،تاصص به شغل معيمي

را داشته باشند.
.3

ايجاد فضاي فيزيكي مناسب و كتابااناه و امكاناات آموزشاي و رفااهي باراي

معيمين
.4

تحقيق برروي عوامل ديگري كه بر رتايتمندي معيمان تارير دارد.

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
علمی

سایت

و

پژوهشی

آسمان

مراجعه

کنید
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.5
.9

تهيه پرسشنامه شغيي موابق با نرم جامعه ايراني
تالش مسوولين جه

رابوه برلرار كنند.

ايجاد مراكزي كه بين دانشجويان و مراكز موردنررشان

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

علمی

و

پژوهشی

آسمان

مراجعه
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منابع و مآخذ
باید زیاد مطالعه کنید
تا بدانید که چیزی نمی دانید
« مونتكیو »

کنید

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
علمی

سایت

و

پژوهشی

آسمان

مراجعه

کنید
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منابع و مآخذ
-1

آصفي  ،اوشه مهر ،رتا  ،رابوه تصميم گياري مشااركتي باا رتااي شاغيي

كاركنان شرك

راه آهن جمهوري اسالمي ايران ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشاگاه

مديري تربي مدرس.1375 ،
-2

ازكمپ ،استوارت ،روانشناسي اجتماعي كاربردي ،ترجماه فرهااد مااهر،چااپ

دوم ،موسسه چاپ و انتشارات آستان لدس رتوي . 1371 ،
-3

الواني،سيدمهدي ،مديري عمومي ،چاپ نهم ،نشر ني ،تهران.1375 ،

-4

برومند ،زهرا ،مديري رفتار سازماني ،چاپ سوم ،انتشارات پيام نور .1375

-5

بيوم ،بنجامين ،سيموئل ،راهنماي ارزشيابي تكمييي و ارزشايابي مجماوعي از

آمواته هاي دان

آموزان ،ترجمه اباراهيم كريماي ،ترجماه دانشاگاه تربيا

معيام،

.1355
-9

پرهيزكار ،كمال ،تووريهاي مديري  ،انتشارات آگاه ،چاپ چهارم.1372 ،

-7

جعفري  ،رتا ،روحيه و رتاي از كار،مقاله هاي درباره مباني رفتار سازماني و

انگيزشي ،انتشارات و مركز آموزش مديري دولتي ،تهران.1371 ،
-9

جهانيان،رمضان ،بررسي رتاي

شاغيي دبياران بار منبااي نررياه هرزبارگ،

فصينامه مديري در آموزش و پرورش ،شماره  19و  ، 11سال .1377
-1

دسير ،گري ،مباني مديري  ،ترجمه داوود مدني ،انتشارات شرك نشر لادس،

چاپ حيدري ،تهران .1399

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
سایت

علمی

و

پژوهشی

آسمان

مراجعه

کنید
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 -11دالور ،عيي ،روشهاي آماري در روانشناسي و عيوم تربيتي ،چاپ اول ،انتشارات
دانشگاه پيام نور.1391 ،
 -11رابينز ،استيفن ،مباني رفتار ساازماني ،لاسام كبياري ،چااپ ساوم ،انتشاارات
دانشگاه آزاد اسالمي.1379 ،
 -12رابينز ،استيفن ،مباني رفتار سازماني  ،ترجمه عياي پارساائيان و سايد محماد
اعرابي ،موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور اارجه ،چاپ اول ،تهران .1374
 -13رابينز ،استيفن ،مديري رفتار سازماني ،ترجمه عياي پارساائيان و سايدمحمد
اعرابي ،جيد اول ،موسسه موالعات و پژوهشهاي بازرگاني.1374 ،
 -14زندي پور ،يبه ،بررسي و برنامه ريزي زنادگي تحصاييي و شاغيي ،چاپااناه
شمشاد ،چاپ دوم ،تهران .1391
 -15ستيرز ،ريچارد ،ام وليمان دبيياو پاورتر ،انگيازش و رفتاار در كاار ،جياد اول،
ترجمه سيد امين اهلل عياوي ،چااپ اول ،انتشاارات موسساه چااپ و انتشاارات مركاز
آموزش مديري دولتي ،ناشر مركز آموزش مديري دولتي.1372 ،
 -19سيدعباس زاده ،سيدمحمد ،كييات مديري

آموزشي ،ناشار دانشاگاه ارومياه،

چاپ اول ،تابستان .1374
 -17سيف ،عيي اكبر ،روانشناسي پرورشي ،تهران ،نشر آوا.1379 ،
 -19شفيع آبادي ،عبداهلل ،راهنمايي و مشااوره شاغيي و حرفاه اي و نررياه هااي
انتاا شغيي ،انتشارات رشد ،چاپ نهم ،تهران .1375

این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و
قابل ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به
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 -11صافي،احمد ،عوامل رتاي و نارتايتي شغيي مديران ،چااپ ساوم ،انتشاارات
ا العات.1371 ،
 -21صفوي ،امان اله ،اف تحصييي در امريكا ،فصينامه تعييم و تربي  ،شماره 7و،9
سال .1395
-21

وسي ،محمدعيي ،مشارك در مديري و مالكيا  ،مركاز آماوزش ماديري

دولتي ،چاپ اول .1371
 -22عالله بند ،عيي ،مباني نرري و اصاول ماديري

آموزشاي ،موسساه انتشاارات

بعث  ،چاپ چهارم.1373 ،
 -23لاسمي ،مهري ،تعيين ارر توابق سبك رهباري مادير و سابك رهباري ماورد
انترار زيردستان بر رتاي شغيي در دانشگاه تربي

مادرس ،پاياان ناماه كارشناساي

ارشد مديري  ،دانشگاه تربي مدرس.1375 ،
 -24كورمن .آبراهام ،روانشناسي صنعتي و سازماني ،حسين شكرشاكن ،چااپ اول،
انتشارات رشد ،تهران .1371
 -25گروهي از اساتيد و نويسندگان مديري  ،مقاله هايي دربااره رفتاار و انگيازش،
انتشارات مركز آموزش مديري دولتي ،ناشر مركز آموزش مديري دولتي .1371
 -29گول  -هيگ  ،تووريهاي سازمان و مديري  ،جيد اول ،ترجماه گوئال كهان،
تهران ،نشر ا العات .1371
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 -27لوتانز ،فرد ،رفتار سازماني،ترجمه لالمعياي سارمد ،چااپ اول ،ناشار موسساه
بانكداري ايران ،بانك مركزي ،تابستان .1372
 -29مجيدي ،عبداهلل ،تارير جابجايي بر تعهد سازماني و رتاي شغيي  ،پايان ناماه
كارشناسي ارشد مديري  ،دانشگاه تربي مدرس .1377
 -21مرفري ،گشتاسب،بررسي اررات اجراي رر كارانه پركي

بر رتاي شغيي و

عميكرد پزشكان ،پايان نامه كارشناسي ارشد مديري دانشگاه تربي مدرس.1375 ،
 -31مون . ،ج ،رشد رواني كود  ،ترجمه حسن وهاا زاده ،تهاران ،انتشاارات
زوار.1399 ،
 -31ميچل ،ترن

آر ،مردم در سازمانها ،زميناه رفتاار ساازماني ،ترجماه حساين

لشكرشكن ،چاپ اول ،انتشارات رشد.1372 ،
 -32مقيمي ،سيدمحمد ،سازمان و مديري  ،رويكاردي پژوهشاي ،چااپ اول،نشار
ترمه.1377 ،
 -33نائيي ،محمدعيي ،انگيزش در سازمانها ،انتشارات دانشگاه چمران ،اهواز .1373
 -34هوي  ،وين

 ،ميكل سيسيل ج ،تووري تحقيق و عمل در مديري آموزشاي،

جيد اول ،ترجمه سايدمحمد سايدعباس زاده ،چااپ اول ،انتشاارات دانشاگاه ارومياه
.1371
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ضمائم
نمونه پرسشنامه
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بسمه تعالي
با عرض سالم و استه نباشيد و تبريك هفته معيم؛
براي اجرا اين پرسشنامه نيااز باه اساامي افاراد نماي باشاد .لاذا از همكااري شاما عزيازان و
زحمتكشان آموزشي در اجراي اين پرسشنامه كمال تشكر و لدرداني را دارم.

-1آيا تجهيزات آموزشي (ميز و نيمك و  )...باعث رتاي شما از شغل مي شود؟
بيي

اير

 -2آيا وجود فن آوري پيشرفته مانند كامپيوتر موجبات رتاي شما مي شود؟
بيي

اير

-3آيا برگزاري گردشهاي عيمي موجبات رتاي شما را فراهم مي آورد؟
بيي

اير

-4آيا فضاي فيزيكي محيط كار شما را در انجام بهتر ويايف ياري مي كند؟
بيي

اير

-5آيا استفاده از مجالت رشد در انجام بهتر ويايف شما مورر اس ؟
بيي

اير

 -9آيا شما از ادمات و امكانات رفاهي آموزش و پرورش راتي هستيد؟
بيي

اير

-7آيا از امكانات كتاباانه اي مدرسه براي انجام ويايف اود راتي هستيد؟
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بيي

اير

-9آيا مدير شما براي تهيه امكانات آموزشي تالش مي كند؟
بيي

اير

-1آيا مدير مدرسه براي فراهم سازي امكان گردشهاي عيمي با شما همكاري مي كند؟
بيي

اير

-11آيا ارزشيابي مدير از فعاليتهاي شما منوبق بر توابط و مقررات اس ؟
بيي

اير

 -11آيا تالش مدير در ارتقاء سو دان
بيي

شغيي براي شما مورد لبول اس ؟

اير

-12آيا نحوه تشويق مدير مدرسه جه بهتر انجام دادن ويايف شما را راتي مي كند؟
بيي

اير

 -13آيا در تصميم گيريهاي مدرسه مشارك مي كنيد؟
بيي

اير

-14به نرر شما همكاري مدير مدرسه مي تواند در پيشارف

تحصاييي دانا

آماوزان ماورر

باشد؟
بيي

اير

 -15فراهم آوردن مجالت تاصصي و عيمي براي معيمان در پيشرف تحصييي دان
مورر اس ؟

آماوزان
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بيي

اير

 -19برلراري رابوه دوستانه با دان
بيي

آموزان در بهبود پيشرف تحصييي كارساز اس ؟

اير

 -17آيا باالبردن آموزش در اانواده ها مي تواند نقشي در پيشارف تحصاييي دانا

آماوزان

داشته باشد؟
بيي

اير

-19آيا حمايتهاي مالي و عا في از رف مسووالن و مدير در رشاد تحصاييي دانا

آماوزان

اود را نشان مي دهد؟
بيي

اير

-11آيا امكانات و فضاي آموزشي در پيشرف تحصييي نق
بيي

اير

 -21آيا واگذاري مسوولي در اجراي تدري
پيشرف تحصييي آنان مورر اس ؟
بيي

مورر دارد؟

اير

و آماوزش تربيتاي و تحار

دانا

آماوزان در

