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Abstract
Aim: The main purpose of this study was to predict
job satisfaction of teachers based on reasons of
choosing teaching as a profession, and goal
orientation in teaching domain, job commitment.
Method: The sample consisted of 352 teachers (235
females and 115 males) who were selected by
random cluster sampling method from primary
schools of Tabriz city. The instrumentals employed
in the study were reasons of choosing teaching as a
profession, Job satisfaction, perception of teaching
as a profession and goal orientation questionnaires.
Data were analyzed by statistics methods such as
Pearson correlation and path analysis by using
software AMOS 18. Result: Results show that
reasons of choosing teaching as a profession has the
direct and indirect effects on Job satisfaction.
Moreover, job commitment and mastery goal
orientation are two variables in the model have a
significant contribution in predicting job
satisfaction. The results of the present study
highlight recognition of reasons of choosing
teaching as a profession for those who will become
teachers.
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مقدمه

نيروي انساني مهمترين ،با ارزشترين و پر هزينهترين منابع هر سازمان محسوب ميشود .از این رو ،رضايت شغلي ،يكي از چالش

برانگيزترين مفاهيم سازماني و پايه بسياري از سياستها و خط مشيهاي مديريت براي افزايش بهرهوري و كارآ يي سازمان ميباشد.

روانشناسان صنعتی ،سازمانی و مشاوران شغلی همواره به دنبال فهم عوامل موثر بر رضایت شغلی میباشند .رضايت شغلي به عنوان

میزانی از احساسات و نگرش هاي مثبت كه افراد نسبت به شغل خود دارند ،تعریف میشود .وقتي يك شخص ميگويد كه واقعًاًا

شغلش را دوست دارد و احساسات خوبي درباره كارش دارد و براي شغلش ارزش زيادي قائل است ،اين بدان مفهوم است که

رضايت شغلي وی باال است (اسپکتور7991 ،2؛ به نقل از لنت 3و الورا ،4سورسی 5و همکاران.)11 20 ،

از آنجا که معلمان نقش مهمی در تربیت نیروی فعال دارند ،رضایت شغلی آنها از متغیرهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد .از

طرف دیگر ،برای مدیریت کارآمد نیروی انسانی ،توجه به عوامل بر رضایت شغلی کارکنان از ارکان مهمی است که با شناخت آنها

میتوان رضایت شغلی و متعاقب آن کیفیت و تولید خدمات را باال برد (رابینز.) 377 1 ،

در این راستا ،دانش مديريت نشان ميدهد كه انديشه تعهد يكي از موضوعات مهم درمباحث مربوط به مديريت و رهبري سازمانها
است .اين انديشه ،يكي از ارزشهاي اساسي است كه سازمان ميتواند بر آن مت يك باشد و كاركنان را براساس مالك تعهد

ارزشيابي كند .امروزه سازمانها به متعهد نگه داشتن كاركنان خود با سازمان بسيار عالقهمند هستند .پژوهشها نشان داده است كه

كاركنان متعهد از عملكرد بهتري برخوردار بوده و به احتمال كمتري سازمان را ترك ميكنند و با سهولت بيشتري در رفتارهاي

مدني  -سازماني درگير ميشوند (گمینیان .) 1382 ،از این رو ،مؤلفه ديگري كه در پژوهش حاضر به عنوان عامل موثر در
پدیدآوری رضایت شغلی است به آن پرداخته ميشود تعهد شغلي است .این مؤلفه یکی ازموضوعاتی است که به طور گستردهای

روی آن تحقیق شدهاست .رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی نیز گستره پژوهشی زیادی را به خود اختصاص داده است و منازعاتی
بر سر این موضوع که آیا رضایت شغلی منجر به تعهد میگردد یا برعکس وجود دارد (گود ،پیج و یانگ6991 ،6؛ تستا.) 2001 ،7

شواهد قابل توجهی وجود دارد که معتقدند تعهد سازمانی بر نگرشهای شغلی اثرگذار است که یکی از این نگرشها رضایت شغلی

را شامل میشود (باتمن و استراسر 1984 ،؛ وندنبرگ و النس 2991 ،و یوسف .) 2000 ،هل ریجل و اسلوکرم و واگنر و هولنبک در

تعدادی از مطالعات خود رابطه مثبتی بین رضایت شغلی و مؤلفههای تعهد شغلی (عدم غیبت از کار و حجم کار) به دست آوردند

(نقل از یوسل و بکتاس .)21 20 ،8پژوهشگران متعددی در پژوهشهای خود رابطه دو متغیر تعهد شغلی و رضایت شغلی را مثبت

ارزیابی نمودند (نقل از حصاری 1385 ،و وحیدیان رضازاده.)1 38 1 ،

فی الواقع تعهد شغلی اشاره به میزانی دارد که شخص زندگی خود را صرف کارش میکند و کار و شغلش را موجب سربلندی،

کسب حیثیت و اعتبار میداند .به عبارت دیگر ،تعهد شغلی توجه افراد به وظايف و مسئوليتهاي شغلي ،انجام درست و معقول كار
بوده كه نهايتًاًا موفقيت سازمان متبوع را به همراه دارد (گمینیان .) 1382 ،نيروي انساني متخصص ،وفادار ،متعهد ،سازگار با اهداف

و آرمانهاي سازماني و متمايل به حفظ عضويت سازماني كه حاضر است فراتر از وظايف مقرر فعاليت نمايد ،موجبات اثربخشي و
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ارتقا سطح عملكرد سازمان را به خوبي فراهم مينمايد (رحيم پور عطاآبادي .) 1383 ،بنابراین میتوان گفت تعهد شغلي فرد به

معني وظايف مسئوليتهاي شغلي و انجام كار درست و معقول است؛ به شکلی كه حتي اگر ناظري نيز بر كار فرد نظارت نداشته

باشد ،او در انجام امور محوله كوتاهي نكند .همچنين به ميزاني كه شخص كار يا عملكردش را موجب سربلندي و كسب اعتبارش

بداند ،تعهد شغلي او افزايش مييابد .كاهش تعهد وضع بسيار دشواري را ايجاد كرده و اثر بخشي فردي و سازماني را به مخاطره

مياندازد .ايمان ،احساس تعلق و وفاداري به هدف از ويژگيهاي تعهد است كه با در اختيار گذاشتن انرژي و وفاداري انسان به
نظام اجتماعي ،رفاه اجتماعي و پايبندي به متغیرهای معنوي حاكم بر كار مانند انصاف ،هم نوا يي  ،افتادگي و سازگاري را به

ارمغان ميآورد .بنابراين ،شناسا يي و تثبيت عوامل موثر بر تعهد ميتواند به تحقق آرمانهاي سازمان در مقياس كالن و شغل به

عنوان اصليترين جز آن بيانجامد ،حتي اگر اهداف دوربرد و به ظاهر غيرقابل دسترس طراحي شده باشد .با توجه به اين كه

سازمان آموزش و پرورش در هر جامعهاي مهد تربيت انسانهاي فر هيخته ،دانشمند و عامل توسعه و پيشتازي جامعه محسوب مي-
شود ،پرداختن به مسائل درون سازماني آن اهميت ويژهاي مييابد .اين سازمان تنها سازماني است كه محصول ،نتيجه و برون داد

آن انسان است .بنابراين ،جلب اعتماد كاركنان در چنين سازماني و همچنين ارتقاء تعهدكاري بين آنان بهطور مستقيم در برونداد
اين سيستم بسيار موثر خواهد بود .چرا كه هر گونه بي اعتمادي يا عدم تعهد نسبت به كار بدبيني ،نارضايتي و عدم انگيزه را در

كاركنان به وجود آورده و نتيجه چنين جو سازماني كم كاري ،غيبت ،عدم پاسخگو يي در قبال وظایف محوله و بي توجهي به

محصول يا نتيجه يعني انسان خواهد بود .عوامل بیشماری موجب ایجاد تعهد شغلی در افراد میشود .رایلی و کادول عوامل و انگیزه
های درونی و بیرونی شغل را در تعهد شغلی موثر میدانند.

تعهد سازمانی به قدرت عالقه مندی فرد برای مشارکت در فعالیتهایی اطالق می شود که در سازمان به آنها اشتغال دارد (مودی،9

 .)8991تعریف فوق از لحاظ مفهومی سه ویژگی را بیان میدارد :الف) پیوند با اهداف و مقاصد سازمان و قبول آنها ،ب) میل به
تالش قابل توجه به نام سازمان ،ج) آرزو و میل باال برای استمرار عضویت در سازمان (بیشاپ ،اسکات و بروگ .) 2000 ،10بنابراین

تعهد سازمانی به معنی باور فرد در پذیرش اهداف و ارزشهای سازمان و تمایل برای تالش به نفع سازمان است .سازمان نمیتواند در

امر متعهد و راضی نگه داشتن کارکنان خود کامیاب باشد ،مگر اینکه عاملهاي انگيزاننده در وظايف و نقشهاي سازماني ،به

كارگماري افراد در انجام دادن اين وظايف و نقشها را بشناسد و تمامي فرايند رهبري سازمانها را بر پايه آگاهي از مفهوم

انگيزش برقرار سازد .به واقع در تعلیم و تربیت ،یکی از عاملهای مهم در عملکرد معلمان سطح انگیزشی آنان میباشد (کارسلی 11و

اسکندر .) 2009 ،مدیریت انگیزش کارکنان خود میتواند رضایت شغلی را در پی داشته باشد (قربانی .) 1389 ،نظریههای فرایندی
انگیزش به دنبال اين هستند كه انگيزش چگونه رخ ميدهد و متغيرها يي همچون نياز ،انتظارها ،پاداشها و تقويتكنندهها مورد

توجهشان قرار ميگيرند .عالوه بر اين ،الگوهاي فرآيندي درصدد يافتن چگونگي كنش متقابل اين متغيرها با متغيرهاي وابستهاي

چون خشنودي شغلي كاركنان ميباشند (قربانی.) 1389 ،

یکی دیگر از عواملی که در مدل شناختی -اجتماعی رضایت شغلی که لنت و همکاران (  )11 20به آن تأکید کردهاند و نقش میانجی

ی هدف از مؤثرترین رویکردها در انگیزش است و تلویحات
و واسطهای دارد ،جهتگیری هدف معلمان میباشد .نظریه جهتگیر 
تگیری هدف را روشی
انگیزشی مهمی در یادگیری و عملکرد دارد (نقل از خرمایی .) 1385 ،الیوت (نقل از خرمایی ) 1385 ،جه 
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یداند که فرد بر اساس آن دربارهء شایستگی خود قضاوت میکند .به واقع نظریه هدف پیشرفت فرض میکند که افراد اهداف و
م 

مقاصد مختلفی برای انجام رفتارهای پیشرفت دارند .این اهداف چارچوبی را فراهم مینمایند که فرد را بر میانگیزد در موقعیتهای

پیشرفت واکنش نشان دهد (نقل از بدری گرگری و عباس پور .) 1389 ،وندوال )7991( 12مدل سه مؤلفهای از انگیزش هدف پیشرفت

را در حوزه شغلی ارائه نمود .در این دیدگاه ،جهتگیری هدف تبحرگرایی شغلی تمایل به رشد و توسعه از طریق کسب مهارتهای

جدید شغلی ،تبحر و چیرگی بر موقعیتهای جدید و بهبود کفایتمندی و شایستگی خود تلقی میشود .جهتگیری عملکردگرایی
شغلی به اثبات توانایی و کفایتمندی خود به دیگران و به دست آوردن قضاوت مثبت از طرف همکاران و دیگر افراد جامعه اشاره

دارد .باالخره جهتگیری عملکردگریزی به هراس از ناتوان به نظر رسیدن نزد دیگران ،اجتناب از شکست و قضاوت منفی دیگران

فرض میشود.

در ارتباط با مفهوم جهتگیری هدف ،باتلر ) 2007 ( 13مدرسه را به عنوان عرصه پیشرفت 14نه تنها برای دانش آموزان بلکه برای

ی هدف را برای مطالعه انگیزش معلمان پیشنهاد مینماید .او در راستای پیشنهاد خود
معلمان نیز می داند و کاربرد نظریه جهتگیر 

یک مقیاس برای آزمون جهتگیری هدف شغلی طراحی و اجرا نمود و چهار نوع جهت گیری شغلی را بهدست آورد که عبارتند

تبحرگرائی ،15تبحرگریزی ،16عملکردگرائی 17و عملکرد گریزی .18معلمان در مدرسه و در شغل خود به دنبال پیشرفت و موفقیت
هستند ،اما معنای پیشرفت و موفقیت برای افراد مختلف متفاوت است .بعضی به رشد صالحیتها و شایستگیهای خود میاندیشند

(تبحرگراها) و برخی از افراد در صورتی روز کاری خود را مثبت و موفق ارزیابی میکنند که طی آن تالش کمتری داشتهاند و

سرشان شلوغ نبوده است .مث ًالًال اظهار میدارند که دوست دارم در شغلم وظایف سختی نداشته باشند (تبحرگریزی) .باتلر (  ) 2007در

ادامه توصیف ویژگیهای انواع هدفگرایی شغلی معتقد است که معلمان تبحرگرا از راهبردهای کمک خواهی به خوبی استفاده

کرده که این عامل منجر به بهبود در حرفه ،افزایش دانش و کارآمدی میشود .بر خالف تبحرگراها ،آن دسته از معلمانی که رویکرد
عملکردگریزی دارند ،از درخواست کمک کردن پرهیز میکنند و آن را به منزله عدم توانایی تلقی میکنند .دربارۀ پیوند جهتگیری

هدف شغلی معلمان با سایر متغیرها ،یافتهها حاکی از آن است که انواع جهتگیری هدف با میزان سرمایهگذاری فرد در کار مدرسه،

درگیری با حرفه (تعهد شغلی) ،یادگیری دانش آموزان ،انگیزش ،فرسودگی شغلی ،میزان عالقه به تدریس و بهزیستی روانی رابطه

دارد (رتل اسدورف ،باتلر ،استربلو و اسکیفل.)01 20 ،19

یکی دیگر از متغیرهای انگیزشی مهم که دانشمندان علوم رفتاری ،دانش کمی در مورد آن دارند ،عامل دالیل حرفهگزینی 20افراد

است .باورهای افراد در مورد کارشان هنگام شروع به کار ،میتواند مسئله قابل توجهی برای سازمانها به ویژه سازمان آموزش و

پرورش باشد چرا که دانشآموزان طی ساعتها و سالیان با معلمان کار میکنند .این تعامل دو طرفه و رو در روی معلم و دانشآموز،

بررسی دالیل حرفهگزینی معلمان را به یک دلواپسیهای مطالعات تربیتی تبدیل مینماید .تعدادی از محققان از جمله کینگ.... ،
(نقل از ایلدف گوزل 2005 ،21و سابان )3 00 2 ،22مطالعاتی انجام دادند و مقوالتی را برای حرفهگزینی معلمی برشمردهاند .این دالیل
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شامل نوعدوستانه( 23تمایل به سهیم شدن در ساختن جامعه) ،دالیل درونی( 24احساس درونی فراخوانده شدن برای تدریس) و دالیل
بیرونی( 25مانند تعطیالت تابستانی زیادی) میشود که این دالیل از زمانی به زمان دیگر و از کشوری به کشور دیگر فرق میکند.

بررسی دالیل حرفهگزینی معلمان نقش مهمی در فهم توانایی کالس درس و عملکرد آن دارد .تغییر رفتارهای کالسی معلم و
تمرینات نیازمند تغییر مفاهیم در ذهن اوست .پاجاریس ( )2991تاکید زیادی بر نقش اعتقادات معلم در آموزش است چرا که معلمان

بر اساس باورهای خود رفتار میکنند .این مسئله میتواند برای اصالح برنامه تربیت معلم مهم میباشد و در این زمینه کاربرد عظیمی
دارد .شماری از مطالعات در کشورهای مختلف بر روی انگیزه تصمیم برای انتخاب حرفه معلمی انجام شده است .براون ( )2991بیان

داشت که دالیل انتخاب از گوناگونی زیادی برخوردار است .دالیل میتواند اقتصادی باشد ،به منظور رفع نیازهای اساسی و احساس
امنیت که دغدغه بسیاری از افراد است .همچنین انتخاب میتواند ناشی از احساس فرد به یک تعهد اخالقی و مسئولیت فردی باشد که

جامعه به اعضا بخشیده است که انجام آن تعهد ،منافعی برای بشریت دارد و جامعه نیز به تالفی این کار برای فرد پاداش فراهم می-
سازد .سایر دالیل ممکن است نیاز به بهبود هویت ،خود ارزشی ،رشد فردی و تماس اجتماعی باشد .مایر و نلی ( )0991خاطر نشان

ساختند که بسیاری از دالیل افراد در انتخاب شغل آموزشی شامل داشتن تجربه کار با کودکان ،داشتن تجارب خوشایند با معلمان
قبلی خود ،دوست داشتن کودکان و میل به تغییر دادن زندگی آنها میشود .زیمفر ) 1989 ( 26در مطالعه خود گزارش نمود که تعدادی

از معلمان ،تدریس را به خاطر تمایل به رشد و یادگیری دانشآموزان انتخاب میکنند .چالش انگیز به نظر رسیدن تدریس ،آبرومندانه
به نظر رسیدن و دوست داشتن شرایط کار معلمی نیز از دیگر دالیل تحقیق مذکور بودند .با مرور تحقیقات به طور کلی دالیل حرفه

گزینی در سه مقوله عمده جای میگیرند (سابان .)3 00 2 ،این مقولهها توسط کی ریاکو و کول ثارد ) 2000 ( 27این دالیل را به شرح

زیر تعریف نمودند:

 -1دالیل نوعدوستانه ،در این مقوله مواردی مورد بحث قرار می گیرد که فرایند تدریس را یک حرفه مهم و ارزشمند قلمداد میکند.
تمایلی برای کمک به دانشآموزان برای موفقیت و تمایل به اصالح جامعه.

 -2دالیل درونی ،شامل ابعادی از فعالیتهای خود حرفه شامل آموزش به کودکان ،عالقه به استفاده از موضوعات آموزشی میشود.

 -3دالیل بیرونی ،این دالیل شامل ابعادی از حرفه است که به خود شغل فی نفسه بر نمی گردد و مواردی مانند تعطیالت درازمدت و
سطح حقوق و وضعیت را در بر می گیرد.

 -4مطالعات موجود نشان میدهد که اکثر معلمان به دالیل درونی یا نوعدوستانه به حرفه تدریس روی آورده اند (یانگ5991 ،28و

سابان.)3 00 2 ،

این گوناگونی دالیل برای روی آوردن به حرفه معلمی میتواند به وسیله انگیزشی که ایجاد میکند فعالیتهای تدریس و رضایت

شغلی را تحت تاثیر قرار دهد .یافتهها حاکی از این امر است که سطح انگیزش ،رضایت شغلی را ارتقا یا کاهش میدهد (کارسلی و

اسکندر .) 2009 ،تعهد شغلی نیز با نحوه انگیزش فرد در سازمان رابطه متقابل دارد .مث ًالًال پاداشها به عنوان یکی از عوامل انگیزشی
است که باید از لحاظ کیفی با نیازهای فرد همخوان باشد تا بتواند احساس تعهد و رضایت را بر انگیزد .پاداشها به دو مقوله تقسیم
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میشوند :بیرونی که از محیط نشات میگیرد و درونی که ناشی از احساس درونی فرد چون احساس شایستگی است (گمینیان.) 1382 ،

در مجموع این نوع نگرش به پاداشهای حرفه که در اینجا منظور همان دالیل فرد برای انتخاب شغل است ،نوع خاصی از جهت-
گزینی اهداف فرد و رضایت و تعهد او را سبب میگردد .دالیل انتخاب حرفه از طریق شاخص حیات شغلی نیز تعهد و رضایت شغلی

را سبب میگردند .به سطح یا میزان رضایت ،انگیزش ،درگیری سودمندی ،تعهد و به کارگیری اثربخش تجارب افراد در محیط کار،
کیفیت حیات شغلی گفته میشود (گمینیان.) 1382 ،

کیفیت حیات شغلی یکی از شاخصهای مهم حیات شغلی است که نشان میدهد افراد تا چه حدی قادرند نیازهای شخصی مهم مثل

نیاز به استقالل یا شایستگی را در سازمان خود براورده سازند (ساعتچی .) 1386 ،به طور کلی ،کیفیت حیات شغلی با تعهد شغلی رابطه

مستقیم دارد و هرچه میزان کیفیت حیات شغلی در سازمان باالتر باشد ،احساس تعهد کارکنان نیز بیشتر میشود (گمینیان .) 1382 ،دور
از نظر نیست که حیات شغلی فردی که به دالیل نوعدوستانه به حرفه معلمی روی آورده است و فرایند تدریس را یک حرفه مهم و

ارزشمند قلمداد میکند و تمایلی برای کمک به دانشآموزان برای موفقیت و تمایل به اصالح جامعه دارد با فردی که دالیل درونی

برای اتخاذ تدریس حرفهای دارد متفاوت است .حیات شغلی مدرس با دالیل درونی انتخاب حرفه شامل آموزش به کودکان ،عالقه

به فراگیران و به استفاده از موضوعات آموزشی میشود .کیفیت دالیل بیرونی انتخاب پیشه فی نفسه به خود شغل بر نمیگردد و

مواردی مانند تعطیالت درازمدت و سطح حقوق و جایگاه را نیز در بر میگیرد .این کیفیتهای متفاوت ادراک شده گوناگونی
هدفگرایی ،میزان تعهد و رضایت را منجر میشود.

با توجه به ادبیات و پیشینه موضوع محققان با انجام این پژوهش در تالشند که با شناخت و بررسی متغیرهای اثرگذار بر تعهد سازمانی

و رضایت شغلی و رابطه این متغیرها با دالیل حرفه گزینی معلمی و هدفگرایی به اطالعات بیشتری در این زمینه دست یابند .بر این

اساس ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،ارائه مدلی علی برای تبیین روابط انگیزه حرفه گزینی ،جهتگیری هدف شغلی ،تعهد شغلی با

رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی و آزمودن نقش واسطه جهت گیری شغلی و تعهد شغلی در ارتباط میان دالیل حرفهگزینی

معلمان و رضایت شغلی با توجه به مدل مفهومی شکل  1است:

شکل 1مدل نظری رابطه بین متغیرهای پژوهش

در این مدل ،دالیل حرفهگزینی معلمان به عنوان متغیر پیشبین در ارتباط با رضایت شغلی (متغیر وابسته درونزاد) در نظر گرفتهشده-
است.

رو ش

جامعه و نمونه

جامعه آماری پژوهش حاضر همه معلمان مقاطع ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی  390 1- 91است .از آنجا که در پژوهش حاضر

تحلیل مسیر مدل رضایت شغلی مدنظر بوده است در نمونهگیری تعداد متغیرهای مدل مبنای تعداد نمونه مورد نیاز در نظر گرفته شد .با
توجه به وجود هفت متغیر در مدل 370 ،معلم (به ازای هر متغیر  50نفر) در نظر گرفته شد .از این تعداد  20مورد به دلیل عدم همکاری

مناسب و ناقص بودن جوابها از نمونه حذف شدند و در نهایت نمونه پژوهش به  253نفر تقلیل یافت .معلمان یعنی  253نفر (  235زن
و  511مرد) با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .به این ترتیب که از میان نواحی پنجگانه مختلف شهر تبریز دو
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ناحیه انتخاب گردید ،و سپس از بین مدارس مختلف هر ناحیه  9مدرسه انتخاب و پس از آن کلیه معلمان آن مدرسه مورد آزمون قرار

گرفتند.

ابزار پژوهش

در این پژوهش از چهار پرسشنامه جهتگیری هدف معلم ،دالیل حرفهگزینی معلمان ،تعهد شغلی و رضایت شغلی استفاده شد.

پرسشنامه جهتگیری هدف معلم :این پرسشنامه دارای  23گویه است که چهار بعد جهتگیری هدف شغلی معلمان شامل
تبحرگرایی ،عملکردگرایی ،تبحرگریزی و عملکرد اجتنابی را ارزیابی میکند .این پرسشنامه توسط نیچه ،دیخوزر ،فاشینگ و درسل

در سال  11 20ساخته شد .همسانی درونی این پرسشنامه قابل قبول گزارش گردیده است .آلفای کرونباخ نیز در دامنهای بین  0/17تا

 0/ 78قرار داشته است (رتل اسدورف ،باتلر ،استربلو و اسکیفل .)01 20 ،در پژوهش امامی ( ) 390 1روایی سازه با روش تحلیل عامل

تائیدی مورد بررسی قرار گرفت .مدل نهایی از چهار مؤلفهی تبحرگرائی ( 5گویه) ،تبحر گریزی ( 3گویه) ،عملکرد گرائی ( 9گویه)

و عملکرد گریزی ( 8گویه) تشکیل یافته است .روایی سازه آن با روش تحلیل عامل تأییدی مورد بررسی قرار گرفت .در مدل نهایی
با حذف  12گویه شاخص های  CFIبرابر با  0/95و RMSEA =0/03به دست آمد که برازندگی کامل مدل را نشان میدهد .پایایی

آن با آلفای کرونباخ برای هر چهار خرده مقیاس تبحرگرائی ،تبحر گریزی ،عملکرد گرائی و عملکرد گریزی و کل پرسشنامه به

ترتیب برابر با  0/ 94 ،0/ 94 ،0/ 80و  0/66به دست آمده است(امامی .) 390 1 ،الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر تنها از بعد
تبحرگرایی استفاده گردید و ضریب آلفای کورنباخ معادل  0/ 82به دست آمد.

پرسشنامه دالیل حرفه گزینی معلمان سابان ( 3002و  :)4002این پرسشنامه شامل  20گویه است که دالیلی که افراد را

تحت تاثیر قرار داده که داوطلب حرفه معلمی در مقطع ابتدایی و راهنمایی را ارزیابی میکند .این دالیل اساسی به سه قسمت تقسیم

میشوند :این مقولهها شامل  7گویه که دالیل بیرونی چون پاداشهای بیرونی شبیه به درآمد ،امنیت شغلی ،تعطیالت تابستانی و عقاید
مثبت دیگران میشود ،مانند «من به این دلیل شغل معلمی را برگزیدم که تعطیالت طوالنی تابستانی دارد» .خرده مقیاس دالیل

نوعدوستانه  6گویه را به خود اختصاص داده است .دالیلی شامل داشتن تاثیر مثبت بر جامعه ،سهیم شدن دانش با دانش آموزان و
الگو بودن برای شاگردان میشود( .مثل :به این دلیل شغل معلمی را انتخاب کردم که میخواهم تفاوتی در زندگی دانشآموزان به

وجود آورم) .خرده مقیاس دالیل درونی نیز شامل  5گویه میشود .دالیلی چون دوست داشتن کودکان ،احساس فراخوانده شدن

برای حرفه معلمی (مثل :من به این دلیل شغل معلمی را برگزیدم که دانش آموزان را دوست دارم) .سابان دو گویه را نیز برای سنجش

مواردی که انتخاب تدریس به دالیل اتفاقی یا نداشتن انتخاب برای حرفهی دیگری (مثل :من بر حسب اتفاق به معلمی و تدریس

روی آوردم) است در مقیاس خود جای داده است .دامنه نمره ها در طیف  5درجه ای لیکرت قرار دارند .برای بررسی روایی این
پرسشنامه از روش تحلیل عاملی (روش مؤلفههای اصلی) استفاده گردید .مقدار  0/88 ،KMOو مقدار آزمون بارتلت  3/191محاسبه

شد که در سطح  0/ 005معنادار بود .همچنین پایایی این مقیاس با آلفای کرونباخ برای هر چهار خرده مقیاس دالیل بیرونی حرفه-

گزینی (با تعداد  4گویه نهایی) ،دالیل درونی ( 3گویه)  ،دالیل نوعدوستانه ( 6گویه) و دالیل اتفاقی ( 2گویه) به ترتیب برابر با
 0/ 89 ،0/ 82 ،0/ 75و  0/ 65به دست آمد.

پرسشنامه تعهد شغلی :این پرسشنامه اقتباسی از پرسشنامه ادراک معلم از حرفه خود است که توسط سابان در سال  3 00 2ساخته شده

است .این پرسشنامه دارای  14سوال مدرج  5نمرهای طیف لیکرت است که پنج بعد ادارک هویت شغلی (3گویه) ،تعهد شغلی

(4گویه) ،انتخاب شغل (1گویه) ،جهتگیری آموزشی ( 3گویه) و نگرش به نقش دانشآموزان در فراگیری ( 3گویه) را مورد

سنجش قرار میدهد .سازنده مقیاس ،روایی و پایایی این ابزار را مطلوب ارزیابی کرد .در پژوهش حاضر تنها از زیر مقیاس تعهد
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شغلی به منظور تعیین میزان تعهد معلمان به حرفه خود استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ این خرده مقیاس  0/ 70به دست آمد .به

منظور بررسی روایی از روش تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی استفاده گردید .مقدار  0/68 ،KMOو مقدار آزمون بارتلت

 1/029محاسبه شد که در سطح  0/ 005معنادار بود و گویه های مقیاس با بارهای عاملی بین  0/ 87تا  0/17در مجموع حدود 22
درصد از واریانس کل را تبیین مینماید .جدول شماره  2نتایج تحلیل عاملی را نشان میدهد

پرسشنامه رضایت شغلی :این ابزار توسط شریعت نیا (  ) 1379تهیه گردیده است که دارای  22گویه در طیف چهار درجهای لیکرت

میباشد .دامنه نمرات از  22تا  88متغیر است .پایایی این ابزار به روش همسانی درونی 0/ 90و ضریب آلفای کرونباخ آن در مطالعات
گوناگون بین  0/ 86تا  0/ 92بهدست آمده است (شریعتنیا .) 1379 ،در پژوهش حاضر پایایی ابزار با روش آلفای کرونباخ 0/ 93

محاسبه شد.

یافتهها

 253نفر از معلمان مقطع ابتدایی (  235نفر زن و  511نفر مرد) مشارکت کنندگان پژوهش حاضر بودند که ابتدا در این قسمت یافته
های توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش مربوط به این افراد در جدول  3آورده شده است.
جدول شماره  :3آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
میانگین

انحراف استاندارد

رضایت شغلی

253

66/8

11/5

تعداد

متغیرها

دالیل بیرونی حرفهگزینی

253

18

4/4

دالیل نوعدوستانه حرفهگزینی

253

20 /9

تبحرگرایی

253

34

253

تعهد شغلی

دالیل درونی حرفهگزینی

12 /2

253
253

دالیل دیگر برای حرفهگزینی

2/8

71/1

2/9

3/9

1/8

3/5
4

همانگونه که نتایج مندرج در جدول  4نشان میدهد بین رضایت شغلی و تعهد شغلی و ابعاد بیرونی ،درونی ،نوعدوستانه حرفه گزینی

و تبحرگرایی رابطه مثبت معنیداری وجود دارد؛ یعنی با افزایش این ابعاد تعهد شغلی و رضایت شغلی باال میرود .همچنین بین

رضایت شغلی و تعهد شغلی با دالیل تصادفی حرفهگزینی رابطه منفی معناداری وجود دارد .به این معنا که با افزایش دالیل اتفاقی فرد
در انتخاب شغل ،تعهد شغلی و رضایت شغلی وی کاهش مییابد .بین تبحرگرایی با ابعاد بیرونی و درونی حرفه گزینی رابطه مثبت

معنادار و دالیل اتفاقی رابطه منفی معنادار برقرار است.

جدول  -4ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
1

2

**

0/ 66

1

0/ 56

**

0/ 48

**

-0/ 37

 -1رضایت شغلی

1

 -3دالیل بیرونی حرفه گزینی

**

0/ 28

**

0/ 56

**

0/ 39

 -2تعهد شغلی

 -4دالیل درونی حرفه گزینی

 -5دالیل نوعدوستانه حرفه گزینی
 -6دالیل اتفاقی حرفه گزینی

 -7تبحرگرایی

*

**

-0/ 38

3

**0/32

1

**

0/ 42

**

**

0/ 21
*

**

4

0/ 19
0/ 22

*0/11
0/10

 P≤0/50و P≤0/10

**

1

5

**

0/ 73

**

0/ 35

**

-0/ 49

1

**
**

6

-0/ 33
0/ 40

1

**

7

-0/ 38

1
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به منظور تعیین روابط علی بین متغير مالك (رضایت شغلی) و متغيرهاي پيش بين (ابعاد چهارگانه دالیل حرفهگزینی و تبحرگرایی و

تعهد شغلی) ،از تحليل مسیر استفاده شد .در جدول  3اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و اثرات کل که به کمک نرم افزار AMOS18

تحلیل شده است ارائه شد تا درک کاملتری از روابط بین متغیرهای پژوهش حاصل شود .نتایج جدول  5نشان داد که اثر مستقیم و

غیر مستقیم ابعاد چهارگانه دالیل حرفهگزینی بر رضایت شغلی معلمان معنیدار است (.)P >0/05

جدول شماره  :5اثر مستقیم ،غیر مستقیم و اثرکل متغیرهای نهفته در مدل نهایی تحلیل

متغیر پیش بینی کننده

متغیر مالک

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

انگیزش بیرونی حرفه گزینی

تبحرگرایی

-

-

-

تعهد شغلی

رضایت شغلی

انگیزش درونی حرفه گزینی

تبحرگرایی
تعهد شغلی

رضایت شغلی

دالیل نوعدوستانه حرفهگزینی

تبحرگرایی
تعهد شغلی

رضایت شغلی

دالیل دیگر حرفه گزینی

عملکرد گرایی

تعهد شغلی

تعهد شغلی

0/ 16

-

0/ 13

0/ 25

0/ 09

0/ 28

0/11
0/ 18

-

0/ 16
0/ 25

-

0/ 23

0/ 13

0/82

-

0/ 11

-

0/82

0/ 09

-

-

-0/32

رضایت شغلی

0/ 17

-

رضایت شغلی

0/ 43

-0/ 08

0/12

0/ 08

-

رضایت شغلی

تبحر گرایی

0/ 18

-

0/ 18

-0/ 23
-0/ 18

-0/01

0/ 17
0/ 43

-

بررسی برازش مدل با بهرهگیری از شاخصهای برازش انجام گرفته است .به طور کلی این تحقیق از میان شاخصهای برازش متنوعی

که وجود دارد ،از شاخص مجذور کای( ،)χ2شاخص برازندگی مقایسه ای ،)CFI( 29شاخص تاکر لوئیس ( )TLIو شاخصهای
برازش پیش بین آکایکی ()AICو مجذور میانگین مربعات خطای تقریب ) (RMSEAاستفاده شد .همانطور که جدول  6نشان

میدهد شاخص مجذور کای

در سطح  0/1 00معنیدار است .اما چون حجم نمونه تقریبًاًا بزرگ است ،نمیتوان بر معناداری

آن به منزله رد فرض صفر و موجه بودن آن برای جامعه تأکید کرد .بنابراین ،برای کاهش اثر وابستگی آن به اندازه نمونه به سایر

شاخص ها و تفاسیر آن میپردازیم .ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب (  ) RMSEA=0/ 05به دست آمد .این شاخص برای

مدلهای خوب کمتر از  0/ 05و معمو ًالًال در مدلهای ضعیف اندازه آن بزرگتر از  0/01است (واحدی و بیورانی .) 13 90 ،شاخص
برازندگی تطبیقی( ،) CFI=0/99شاخص تاکر لوئیس (  ) TLI=0/ 95نیز محاسبه شد .این شاخصها برای مدلهای خوب بین 0/ 90

الی  0/ 95تفسیر می شود .با توجه به شاخصهای مذکور مدل با دادهها برازش مناسبی دارد.
جدول  :6شاخص های آماری برازندگی انطباق

χ2
9/33

p
0/500

CFI
0/99

TLI
0/95

AIC
71/33

RMSEA
0/06

نتایج تحلیل مسیر به طور خالصه در شکل  2نشان داده شد.

. Comparative Fit Index

29

30

بحث
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شکل  :2مدل پیش بینی رضایت شغلی معلمان

بر مبنای یافتههای این پژوهش میتوان گفت که انتخاب شغل معلمی بر اساس دالیل بیرونی ،درونی و نوعدوستانه پیشبینیکننده

مثبت رضایت از شغل میباشند .از بین این سه دلیل انگیزه بخش ،انتخاب به دلیل درونی با وزن بتای بیشتر پیشبینیکنندهی بهتر و

قویتری برای رضایت شغلی معلمان است و سپس دالیل نوعدوستانه و بیرونی به ترتیب مقادیر بتا قرار دارند .در پژوهش حاضر،

انتخاب شغل بر اساس دالیل درونی شامل انگیزههایی چون تمایل کار با فراگیران ،لذت درونی از تدریس ،دوست داشتن دانش-

آموزان میشود .این یافته با یافتههای قربانی (  ) 1389مبنی بر اینکه با فزونی انگیزه درونی کارکنان ،عملکرد کارکنان بی توجه به رده

مسئولیت کیفیت بهتری مییابد همسو است .در توضیح این یافته میتوان اینگونه اظهار نمود که طبق نظریه انتظار -ارزش اکلس و

همکاران (  ،) 1984اکلس و ویگفیلد ( )2991انگیزش حاصل باورهای فرد درباره پیامدهای احتمالی رفتار و نیز ارزش مشوقی آن

است .طبق این نظریه ،افراد برای انجام تکالیفی بر انگیخته میشوند که پیامدهای با ارزشی داشته باشد و برای انجام تکالیفی که

پیامدهایش ارزشمند نباشد انگیزه کمتری نشان میدهند .ارزش شامل ارزش دستیابی( 30اهمیت شخصی انجام تکلیف) ،ارزش درونی
(لذت بخش بودن و عالقه به موضوع) ،ارزش ابزاری( 31ارتباط تکلیف با اهداف کنونی و آینده فرد) و هزینه( 32جنبه های منفی انجام

یک تکلیف نظیر تحمل اضطراب) است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که افراد رویکردهای گوناگونی به شغل خود دارند و به قول
آل روبیش ،رحیم ،ابومدینی و وسومو )11 20 ( 33که بیان می دارند که کار هر فرد چیزی بیش از وسیله امرار معاش است و وسیلهای

برای تحقق هویت ،خود شکوفایی و تصویر اجتماعی است .لذا با نگریستن از این جنبه به کار میتوان گفت که ارزش درونی و لذت

بردن از کار میتواند با رضایت شغلی و رضایت از زندگی مفاهیمی به هم پیوسته باشند ( اوشی ،دینر ،لوکاس و اوکوک )9991، 34و
انتخاب شغل بر اساس عوامل انگیزه بخش درونی ونوعدوستانه موجب رضایت شغلی گردد.

انتخاب شغل بر اساس دالیل بیرونی نیز پیشبینی کننده مثبت رضایت شغلی است .دالیل بیرونی شامل عوامل مادی ،تعطیالت
تابستانی و امنیت شغلی میشود .میتوان گفت که حجم کار در حرفه معلمی زیاد نیست و به عالوه شغل بسیار مورد احترامی در

30

. attainment
. utility
32
. cost
33
. Al-Rubaish, Rahim, Abumadini & Wosornu
34
. Oishi, Diener, Lucas and Eunkook
31
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جامعه است .معلمی امنیت شغلی و درآمد نسبتا خوبی نیز دارد که منجر به رضایت شغلی میشود .همسو با نتیجهگیری فوق پاپناستسیو

و زمبوالس (  ) 2000بیان میدارند که از عوامل اصلی نارضایتی شغلی حجم کار بیش از اندازه ،دست مزد پایین و قدردانی نشدن از
شغل توسط جامعه است که به نظر میرسد این سه عامل معمو ًالًال در حرفه معلمی دیده نمیشود و یافته مذکور را تبیین مینماید.

از دیگر یافتههای پژوهش حاضر این بود که دالیل درونی ،بیرونی ،نوعدوستانه به ترتیب پیشبینیکننده مثبت تعهد شغلی هستند.

نتایج با تحقیقات ریچرز (نقل از کارسلی و اسکندر ) 2009 ،35همخوانی دارد .پژوهشهای ریچرز حاکی از این است که عوامل
تاثیرگذار بر تعهد شغلی معلمان امنیت شغلی ،پرستیژ کار و نیاز به موفقیت در حرفه است .بالی ) 2000 (36نیز عنوان داشت که پاداشها

و جوایز تعهد شغلی را تحت تاثیر قرار میدهد .بر این اساس طبیعی است که گزینش حرفه معلمی به این دالیل سهگانه چون منجر به
نتایجی چون امنیت شغلی ،مقبولیت در جامعه و کسب پاداشهای متنوع مالی ،عاطفی و اجتماعی میشود ،تعهد را در پی دارد.

همچنین یافتهها حاکی از این امر بود که انتخاب شغل بر حسب تصادف و بدون برنامه قبلی پیشبینیکننده منفی رضایت شغلی و تعهد

شغلی است .گویههایی که این بعد را میسنجید ،حاکی از نوعی بیانگیزگی است .گویههایی چون :من بر حسب اتفاق به تدریس

روی آوردم و مطمئن نیستم همان چیزی است که میخواستم .ثیری (نقل از سلج ،مایلز و کوپیج ) 2008 ،معتقد است کارمندانی در
شغل خود احساس رضایت دارند که به نوعی تحت تاثیر عوامل انگیزه بخش قرار گرفته باشند .تیتجن و مایرز )8991( 37نیز معتقدند

بهترین راهکار و راهبرد مدیران برای افزایش رضایت شغلی برانگیزاندن انگیزههای کارکنان است .سالیم (  ) 2009نیز اظهار داشت که

«انگیزه کارکنان را تحریک کنید تا ببینید چگونه تعهد شغلی و رضایت شغلی آنها افزایش مییابد ».از نقطه نظر لوی گاربو و مونت

مارکوت ( )9991رضایت شغلی ،ارزیابی فرد نسبت به تجربه گذشته است و اینکه انتخاب همین شغل در آینده نیز بهترین گزینه
است .معلمی که بر حسب اتفاق به تدریس روی آورده است میزان مطلوبیت کاری که تجربه میکند گزارش را کمتر از سایرین

برآورد میکند و در این تردید به سر میبرد که اگر مجددًاًا بخواهد شغلی انتخاب کند ،شغل فعلی را انتخاب میکند یا نه و با این

توصیف چگونه میتواند به عنوان معلمی متعهد و راضی در نظر گرفته شود و این در حالی است که بوککو (نقل از الکرز)11 20 ،38

معتقد است که مالکیت روانشناختی به کار بر رفتارهای کارکنان از طریق میل ماندن به در سازمان اثرگذار است و این میل ماندن
همان تعهد شغلی است .افرادی که بر اساس تصادف به معلمی روی آوردهاند فاقد این حس مالکیت روانشناسی باشند.

بر اساس یافتههای پژوهش انتخاب شغل بر اساس دالیل درونی و نوعدوستانه پیشبینی کننده مثبت تبحرگرایی میباشد .هرسی و

گلداسمیت مدلی را در زمینه عوامل موثر بر عملکرد کارکنان ارائه میدهند که در توضیح این یافته میتواند موثر باشد .عوامل موثر

در این مدل که  ACHIEVEنام دارد عبارتاند از توانایی( 39دانش و مهارت) ،وضوح( 40درک یا تصویر نقش) ،کمک(41حمایت

سازمانی) ،انگیزه( 42انگیزش یا تمایل) ،ارزیابی( 43آموزش و بازخورد عملکرد) ،اعتبار( 44اعمال معتبر و حقوق کارکنان) و محیط

45

(تناسب محیطی) .مفهوم وضوح (درک یا تصور نقش) در این مدل به درک و پذیرش شیوه کار ،محل و چگونگی انجام آن ،گفته
35

. Karsli , Iskender
. Balay
37
. Myers
38
. olckers
39
. Ability
40
. Clarify
41
. Help
42
. Incentive
43
. Evaluation
44
. Validity
45
. Environment
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میشود .برای اینکه کارکنان درکی کامل از مشکل داشته باشند ،باید مقاصد و اهداف عمده ،شیوه رسیدن به این مقاصد و اهداف و

اولویت های اهداف و مقاصد (چه هدفهایی ،در چه زمانی بیشترین اهمیت را دارند) برایشان کام ًالًال صریح و واضح باشد .انگیزش

و تمایل کارکنان به انگیزه مربوط به تکلیف کارکنان یا انگیزش برای کامل کردن تکلیف خاص مورد تحلیل به گونه ای توفیق آمیز

اطالق می شود (هرسی و بالنچارد .) 1375 ،انگیزش افراد در مورد تکمیل تکالیفی بیشتر است که دارای پاداشهای درونی یا بیرونی
هستند (حقیقی .) 380 1 ،همین طور که در این مدل عنوان شده است عملکرد تحت تاثیر هفت عامل است که اتخاذ جهتگیری هدف

تبحرگرایی را میتوان به دو مفهوم وضوح و انگیزش در این مدل ارتباط داد .معلمانی که به دالیل درونی و نوعدوستانه به تدریس

مشغول هستند ،درک روشنی از فضای کار دارند و حرفه خود را پذیرفتهاند و این وضوح به همراه انگیزش درونی (شامل لذت کار

با فراگیران ،سهیم کردن دانش فرد با شاگردان و باور به مقدس بودن معلمی) موجباتی را در پدیدآوری هدفگرایی تبحری فراهم

میسازد.

در تبیین این یافته می توان به این نکته اشاره نمود که انتخاب شغل بر اساس دالیل درونی و نوعدوستانه شامل مواردی چون الگو قرار

گرفتن برای دانشآموز ،سهیم شدن در تغییر افکار جامعه و مشارکت در ساختن جامعه است .همچنین کسانی که دالیل درونی برای

اتخاب خود دارند مهمترین قسمت شخصیت خود را همان تدریس و معلمی میدانند با توجه به این موارد ،وقتی معلمی با این نوع
نگرش به حرفه خود وارد کار میشود ،انتظار بر این است که از میان جهتگیریهای موجود جهتگیری چیرگی را برگزیند و تمایل

روز افزون به بهبود علم خود ،کسب روشهای تدریس جدید ،آگاهی کامل از موضوع تدریس خواهد داشت.

یافتهها در مورد تاثیر تعهد شغلی بر رضایت شغلی نشان داد که این متغیر  23درصد واریانس رضایت شغلی را تبیین میکند که سهم

قابل توجهی است .این یافته همسو با تحقیقات مودی (  ) 1982و بیورلی ) 2001 (46است .بیورلی (  ) 2001در مورد تهعد سازمانی در

بین معلمان به این نتیجه رسید که تعهد سازمانی باال در مراکز آموزشی موجب افزایش رضایت شغلی میگردد .در توضیح این یافته

میتوان گفت تعهد شغلي به فرآيند مستمري كه فرد عالقهمندي خود را نسبت به موفقيت و خوشبختي سازمان ابراز ميدارد،

رضایت شغلی احساس مطبوعی است که در نتیجه ارزیابی شغلی بهوجود میآید .در مورد تبیین چگونگی سازوکار ایجاد رضایت
شغلی از طریق تعهد به تعریف دوباره این متغیر اشاره مینماییم .تعهد به معني خود را ملزم به انجام عملي دانستن ،عمل الزام به يك

باور ،عمل ارجاع و اشاره به يك موضوع  ،تقبل انجام كار در آينده ،حالت يا وضعيت اجبار يا الزام عاطفي به انجام كار در آينده

و پيوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردي است (گمینیان .)1 38 1 ،تعهد شغلي صرفًاًا به معناي وفاداري به يك سازمان نيست،

بلكه فرآيندي مستمر است كه از طريق آن كاركنان سازمان عالقهمندي خود نسبت به شغل و سازمان و نيز موفقيت و خوشبختي

خود را ابراز میدارند .تعهد شغلی دارای ابعاد یا متغيرها يي است كه به عنوان عوامل تع يي نكننده و مؤثر در تعهد شغلي محسوب
تهاي
يشوند .وابستگي حرفهاي (عالقه به شغل) ،وابستگي سازماني (ارتباط روحي و عقالني و دلدادگي به اهداف و رسال 
م 
سازمان) ،پايبندي به ارزشهاي كار (ميل و اشتياق بيشتر فرد نسبت به شغل خود و انتظاراتي كه ديگران از شغل او دارند)،

مشاركت شغلي (درگيري و اشتياق افراد براي پاسخگو يي به خواستهها يي كه از شغل آنان انتظار مي رود) از جمله ابعادي است كه

در پژوهش هاي راجع به تعهد شغلي به آنها اشاره شده است (بهرامي .) 387 1 ،با نیم نگاهی به این موارد به نظر میرسد که فردی

که فرایند ارزیابی از حرفه را طی نموده و عالقه به شغل در وی ایجاد شده و به ارزشهای شغل خود دست یافته در واقع نیمی از
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فرایند کسب رضایت از شغل را طی نموده است و بنابراین دور از نظر نیست که حصول تعهد شغلی ،رضایت را به دنبال خواهد
داشت.

یکی دیگر از نتایج پژوهش این است که تبحرگرایی پیشبینیکننده مثبت رضایت شغلی میباشد .در تبیین این یافته باید گفت که

جهتگیری هدف تبحرگرایی با ابعاد مختلف شناختی ،عاطفی و رفتاری زیادی در ارتباط است (دود47ا ، 2005 ،کاپالن و مایر،48
 ، 2007پاینه ،یانگ کورت و بیوبین .) 2007 ،49وجود انگیزش در شغل برای ادامه اشتغال الزم و ضروری است و اگر فرد به شغل

خود عالقه مند نباشد و در انجام وظایفش برانگیخته نشود ،ادامه حرفه برایش مالل آور خواهد بود .در اثر برآورده شدن نیازها از
طریق حرفه ،احساس رضایت نسبت به شغل ایجاد میشود .بسته به اهمیت و شدت وجود نیاز و میزان ارضا آن توسط حرفه،

احساس رضایت نیز بیشتر خواهد بود (هرسی و بالنچارد .) 1372 ،معلمان با اهداف تبحرگرایی بیشتر به دنبال پیشرفت در کار و

یادگیری روش تدریسهای جدید هستند و در این راه از دیگران نیز یاری میگیرند .معلمانی که دارای جهتگیری هدفی تبحری
هستند ،سعی دارند که آگاهي و دانش خود را از موضوعاتي كه تدريس میکنند را بهبود ببخشند و احساس شایستگی در عملکرد و
انتظارات مثبت شغلی نیز در پی اهداف چیرگی در فرد بهوجود میآید که در نتیجه این موارد احساسات مثبتی به فرد دست میدهد

(باتلر .) 2007 ،همچنین باتلر (  ) 2007معتقد است که معلمان با جهتگیری هدف تبحرگرایی تعریف متفاوتی از حرفه ،موفقیت در

آن ،تعهد و مالکهای پیشرفت در کار را دارند که این عوامل تعامل با همکاران و مدیران را تحت تاثیر قرار میدهد .این عوامل که
می توانند از عوامل جو سازمانی باشند ،محیطی خلق می شود که کارایی و رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار می دهد.

پژوهش حاضر ،به دليل تازگي آن در نمونه هاي ايراني ،نيازمند تكرار در نمونه هاي مختلف و تا يي دهاي تجربي بيشتر است و تا
آن زمان ،يافته هاي پژوهش بايد با احتياط تفسير شود  .به عالوه ،مشكالت و محدوديت هاي مربوط به ابزارهاي خودگزارش

دهي در اين پژوهش را نبايد از نظر دور داشت .در مجموع پژوهش حاضر تالش نمود تا سهم دالیل انتخاب حرفه معلمی در
رضایت شغلی را با تاکید بر هدفگرایی و تعهد شغلی بررسی نماید .امید است که در زمینه پژوهشی ،انجام پژوهشهای مشابه در

زمینه دالیل حرفه گزینی معلمی به صورت تفکیک شده در سایر دورههای تحصیلی و با توجه به زمینه تدریس معلم و رشته تحصیلی
وی انجام گیرد .همچنین بررسی میزان اثربخشی دالیل انتخاب حرفه بر سایر متغیرهای جو روانی -اجتماعی مدرسه و کالس ،کیفیت

تدریس ،نحوه تعامل معلم -دانشآموز و موارد مشابه میتواند سودمند باشد .نتایج پژوهش از جنبههای کاربردی قابل توجهی در

زمینه تربیت معلم و سیاستگذاری انتخاب معلم و اصالح کیفیت آموزش برخوردار است .در نهایت پیشنهاد میشود که سازمانهای

گزینش معلم به منظور افزایش رضایت و تعهد شغلی کارکنان خود توجه بیشتری به دالیل افراد برای رو آوردن به حرفه تدریس به

عمل آورند.
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