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چکیده
هدف از این مطالعه شناخت تاثیر عوامل اجتماعي موثر بر رضایت شغلی دبیران شاغل در مراکز
آموزشی دوره متوسطه ناحیه چهار شهر کرج می باشد .تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده و روش
استفاده شده در این مطالعه پیمایشی بوده است .جامعه آماری مورد مطالعه  024نفر دبیرشاغل در دوره
متوسطه بوده که در زمان انجام مطالعه ( )1931درشهرکرج مشغول به کار بوده اند .حجم نمونه با
استفاده از فرمول كوكران  200نفر تع يي ن گرديد و از روش نمونه گيري تصادفي ( هدفمند ) انتخاب و
داده هاي مورد نياز با استفاده از تكنيك روايي صوري و پايايي آن نيز با استفاده از ضريب آلفاي كرو
نباخ مورد تا يي د گردید .
يافته هاي تحقیق نشان داد سطح رضایت از شغل معلمی متوسط و رو به پایین است .بين ماهيت
كار وتعهد سازماني با رضايت ازشغل رابطه قوي ومعنا دار وجود دارد .همچنين نتايج حاصل از اين
پژوهش نشان دهنده اين است كه هرچه به نيازهاي كاركنان توجه بيشتري شود وعدالت توزیعی
سازماني بيشتر باشد ،جوسازمان مثبت تر ودر نتيجه تعهد سازماني در افراد پررنگ تر خواهد شدو
درنهايت بازدهي كار بيشتر واحساس مسئوليت وتعهد به سازمان بيشتر مي شود وهزينه هاي سازمان
كاهش مي يابد.
واژگان كليدي  :تعهد سازماني ،انتظارات شغلي ،بيگانگي شغلي ،عدالت توزيعي.
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مقدمه

از اوایل قرن حا ضرجهان با پدیده اجتماعی -اقتصادی نوینی تحت عنوان مشارکت زنان در
مشاغل خارج از منزل مواجه شده است .این پدیده جدید دستاورد تغییر و تحوالت اساسی در
زمينه هاي اجتماعی و اقتصادی و سیاسی وفرهنگی جامعه بشری درقرن اخیر است .یکی از اساسی
ترین و مهمترین مشاغل در هر کشوری شغل معلمی است .همه جوامع و ملت ها و با هرنظام
سیاسی و اجتماعی پیشرفته و درحال پیشرفت به مساله تعلیم و تربیت توجه دارند و آموزش و
پرورش نسبت به سایر فعالیت های اجتماعی در مقیاس جهانی از اولویت خاصی برخوردار است.
این نهاد از مهمترین عوامل رشد اجتماعی و اقتصادی وتربیتی در هر جامعه ای است و عامل رشد
و آگاهی و سازماندهی نیروی انسانی برای رشد و توسعه جوامع نظام آموزش و پرورش است و
درنظام آموزش و پرورش هرکشوری عوامل متعددی وجود دارد که درشکل و اهداف و کیفیت
آن نظام موثرند .دبيران به عنوان یکی از عناصر مهم  ،اهمیت خاصی در تعلیم و تربیت دارند و
رضایت آنان میتواند در تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش سهم و تاثیر بسزایی داشته باشد( .
اعظم آزاده.) 85 3 :1 322 ،
رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موقعیت شغلی است و عاملی است که سبب افزایش کارایی
و نیز احساس رضایت فرد می گرددترکیب معینی از عوامل گوناگون چه درونی ( احساس لذت از
انجام کار ) و چه بیرونی ( حقوق و مزایا ،روابط محیط کاری ) سبب می شود که فرد از شغلش
راضی باشد و پایین بودن رضایت شغلی را با تعدادی عالئم بالقوه ی آسیب رسان مرتبط دانست ( .
پرهیزگار.) 79 3 :1 301 ،
مسئله مهم واساسي براي مسئوالن آموزش وپرورشي كه بادانش آموزان نوجوان مقطع دبيرستان
سروكار دارند اين است كه نيازهاي دبيران را برطرف نموده وايجاد رضايت شغلي نمايند وپس از
شناخت آن با شيوه هاي علمي ومشروع درصددارضاءنيازهاي آنان برآيند تا دانش آموزان كمترين
ضرر رامتحمل شوند .
آموزش و پرورش یکی از نهادهای اصلی و نخستین درهر جامعه ای است که از اهمیت باالیی بر
خوردار است .از طرفی ( مدرسه ) به عنوان اولین نهاد رسمی اجتماعی کردن افراد به حساب می
آید .از آنجایی که مهمترین هدف آموزش و پرورش ،اجتماعی کردن افراد و آموزش افراد جامعه
برای بر عهده گرفتن پست های گوناگون جامعه می باشد ،بنابراين زمانی این هدف محقق می شود
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که تمام اجزاء درکنار هم و در ارتباط متقابل باشند.از مهمترین عواملی که می تواند اهداف این
نهاد را محقق سازد ،رضایت شغلی افراد و کارکنان آن می باشد که در این نهاد مشغول به کارمی
باشد و از مهمترین اجزاء آن دبیران می باشند که به طور مستقیم با دانش آموزان و تعلیم و تربیت
آنها ارتباط دارند مسئله رغبت و رضایت شغلی کارکنان از مسائل اساسی هر سازمان به شمار می
رود ( .رئوفی.) 54:1386 ،به هرحال آنچه به عنوان مسئله مهم كه سبب ايجاد انگيزه براي ارئه
طرح پژوهش حاضر شده است  ،مشخص ساختن عواملی است که موجب رضایت شغلی معلمان
می گردد ،زیرا عملکرد هر فرد بسته به میزان عالقه و انگیزه ای دارد که فرد برای انجام آن کار
نیاز دارد .این پژوهش در واقع به دنبال یافتن عواملی است که میزان رضایت شغلی زنان دبیر را در
مدارس دچار تغییر و تحول می کند ،و ارائه راهکارهایی جهت حل مشکل با تاکید بر باال بردن
رضایت شغلی که منجر به بهبود وضعیت کیفیت آموزشی و اثر بخشی معلمان می گردد ،همچنین
امر توسعه و ترقی امکان پذیر خواهد شد .به همین علت عوامل اجتماعی تاثیرگذار مورد بررسی و
کنکاش قرار گرفت.
پيشينه پژوهش :

مختاری اصفهانی (  ) 1389از تحقیقات خود چنین نتیجه میگیرد  :از جمله متغیرهای سازمانی که
تاثیر قابل توجهی بر رضایت شغلی کارکنان داشته است ،متغیر مشارکت در تصمیم گیریها،
احساس برابری و عدالت ،مناسب بودن جوسازمانی ،رضایت از محیط فیزیکی کار ،رضایت از
امکانات رفاهی و ...بوده است.
« میر وکیلی ،شمس السادات (  ) 1380از تحقیقات خود چنین نتیجه میگیرد :بین متغیر اجتماعی،
احساس بی عدالتی نسبی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد یعنی هر چه بر میزان تبعیض و بی
عدالتی افزوده شود از میزان رضایت کاسته می شود  .خانواده ،تحصیالت ،درآمد پاسخگو،
رضایت از والدین ،رضایت همسر از اشتغال پاسخگو ،احساس بی عدالتی مستقیماً« بر رضایتمندی
شغلی تاثیر دارد.
مهدوي(  ) 1380از تحقیقات خود چنین نتیجه میگیرد :اكثريت مديران داراي سبكهاي حمايتي و
مشورتي هستند ورضايت شغلي دبيران درسبكهاي مشاركتي بيش از ساير سبكها مي باشد.
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شاه حسینی(  ) 1384از تحقیقات خود چنین نتیجه میگیرد:معلمین باالی  02سال سابقه خدمت
رضایت شغلی بیشتری نسبت به معلمان کمتر از  02سال سابقه خدمت دارند.وبین مدرک تحصیلی
و رضایت شغلی معلمین در این پژوهش رابطه معناداری مشاهده نشد .
احمديان (  ) 1378از تحقیقات خود چنین نتیجه میگیرد:ايجاد فرصت ها ي مادي مناسب براي همه
شاغالن باارتقاءشغلي سبب پيشرفت درسلسله مراتب اداريوحرفه اي مي شودواين امرموجب
رضايت شغلي كاركنانمي شود .همچنين بررسي ها نشان مي دهند كه منزلت شغلي-اجتماعي از
عوامل بسيارموثر در رضايت شغلي شاغالن مي باشد.
علیشاهی(  ) 1379از تحقیقات خود چنین نتیجه میگیرد :نتایج حاصله بیانگر این واقعیت است که در
بین عوامل موثر بر رضایت شغلی عامل انگیزشی بیش از سایر عوامل موثر بوده و بعد از آن سابقه
کار دبیران و نیز رضایت کلی فرد از زندگی رابطه قابل توجهی با رضایت دبیر« طالبان،
کریمی طالقانی(  ) 1377از تحقیقات خود چنین نتیجه میگیرد-1 :هر چه زمینه وشرایط ارتقاء و
پیشرفت تحصیلی وشغلی برای معلمان فراهم باشد رضایت شغلی آنها به همان نسبت افزایش
میابد -2.بیگانگی نسبت به کار رابطه منفی ومعکوس با رضایت شغلی دارد -2.کنترل برکاررابطه
مستقیم و مثبت با رضایت شغلی دارد -3.بین تشویق معلمان از طرف آموزش و پرورش ( انتظارات
شغلی )ورضایت از شغل رابطه مستقیم ومثبتی وجود دارد -4.بین فرسودگی شغلی و رضایت از
شغل رابطه معکوس وجود دارد.
«تورنتون ) 2004 (،از تحقیقات خود چنین نتیجه میگیرد :نارضایتی شغلی یکی از عوامل پیش بینی
کننده ثبات معلم می باشدودالیل مهم نارضایتی شامل :فقدان موادومنابع اموزشی،فقدان حمایت
والدین،فقدان حمایت مدیریتی ،سوءرفتار دانش آموزان،فشارهای زمانی،محدودیت درتصمیم
گیری،دستمزدپایین،فقدان انگیزش دانش آموزان وکمبودمحیط آموزشگاهی است.
باگلر ) 2001 (،گزارش میدهد:معلمینی که قصد ترک شغل خود راداشته اند،علت آن را رضایت
شغلی پایین،نگرش منفی نسبت به سازمان آموزش وپرورش وهمچنین به معلمی به عنوان یک
شغل اعالم کرده اند.
رابر(  ) 1999از تحقیقات خود چنین نتیجه میگیرد :یافته های این تحقیق آشکار نمود زنانی که از
خدمات نگهداری فرزندان در شرکت استفاده نموده اند به طور معنی داری استرس پائین تر و
سطوح رضایت شغلی باالتری را نشان داده اند ،در مقابل زنانی که از این خدمات بهره مند نبوده
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اند و خودشان مجبور بوده اند از بچه هایشان نگهداری کنند استرس باال و رضایت شغلی را نشان
داده اند .
بري فيلد( ) 1991از تحقیقات خود چنین نتیجه میگیرد:ارتباط پيچيده بين رضايت شغلي و عملكرد
شغلي وجود دارد « .وروم(  ) 1969از تحقیقات خود چنین نتیجه میگیرد :بین رضایت شغلی و
استیفاء کارکنان رابطه منفی وجود دارد.بین رضایت شغلی و غیبت از کار رابطه منفی وجود
داردوبین رضایت شغلی و میزان کارایی رابطه مثبت وجود دارد.
مالحظات نظري

منظور از طرح (چارچوب) نظری مسئله تحقیق ،نگرش یا چشم اندازی نظری است که تصمیم
گرفته می شود برای بررسی مسئله ای که در پرسش آغازین طرح شده است پذیرفته شود طرح
نظری است که شالوده مدل تحلیلی را تشکیل خواهد داد.طرح کردن نظری مسئله ،چیزی نیست
جز آماده سازی شیوه دیگری برای نگاه کردن به مسئله تحقیق و دادن پاسخی اصیل به پرسش
آغازین(.کیوی ،کامپنهود.) 81 - 83:1383 ،
رضایت شغلی به مجموعه عواملی گفته می شود که سبب می شود فرد شاغل در لحظه معین از
زمان از شغلش احساس رضایت کند و بگوید ازشغلش راضی و ازآن لذت میبرد ( شفیع
آبادی.) 4:1382 21،محیط کار درانسانها ،احساسات و نگرشهای متفاوتی رابه وجود می آورد.
کارکنان ممکن است نگرش مثبت (رضایت ) و یا منفی( نارضایتی ) به مشاغلشان داشته باشند.

نگرشهای مربوط به شغل یا کار را عموما" بااصطالح رضایت شغلی تعریف می کنند( .بیرون،
 .) 7 96:1390با نگاهی گذرا به گذشته جامعه خود متوجه این مسأله می شویم ،کسانی که امر
تعلیم و تربیت را بر عهده داشتند در قبال کارشان انتظار دستمزد از مردم را نداشتند .آنان این کار

را نه برای کسب درآمد ،بلکه به عنوان یک عامل برتری پایگاه و موقعیت اجتماعی خود انجام می
دادند ،در حالی که با افزایش جمعیت و تغییر ساختار جامعه در امر تعلیم و تربیت نیز تغییراتی
بوجود آمد .بدین معنا معلمی به شکل یک شغل معرفی گردید ،به طوری که ویژگیهای آن شغل با
سایر مشاغل هم از سوی کسانی که خواستار وارد شدن به این شغل بودند و هم از سوی افراد
دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت .این جریانات باعث شد معلمی که در گذشته مختص طبقات
خاص بود به شکل همگانی در آید .یعنی افراد هر طبقه این امکان را یافتند که بتوانند عهده دار آن
باشند .و همین امر باعث تنزل پایگاه اجتماعی معلم گردید .از سوی دیگر توزیع درآمد و ثروت
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یگیرد ،به طوری که ناهمگونی محسوسی
در برخی از موارد بدون توجه به تالش افراد صورت م 
یشود .مقایسه بین شغل معلمی و خصوصیات آن با سایر
بین شیوههای کسب درآمد احساس م 
مشاغل بویژه از نظر درآمد و نوع پایگاه اجتماعی -باعث تنزل پایگاه اجتماعی معلم شد و در
نهایت باعث عدم رضایت او از شغلش می شود .چنانچه رضایت ازشغل نباشد،پیامدغیبت از
کار،حضورنامرتب،ارتباط ضعیف وناصحیح معلم بادانش آموزان ،بی عالقگی به تدریس منجر به
کاهش روحیه یاترک شغل می انجامد.این امرباتوجه به امر تعلیم وتربیت به ضررفرد وسازمان
خواهدبود.لذا باشناخت عوامل اجتماعی موثربررضایت شغلی بارویکرد ارائه راهکارهایی جهت
فراهم آوردن این عوامل وحل مشکالت گامی مثبت برداشته خواهدشد که نهایتا"به سود فرد

یرساند ،هرزبرگ بر این باور بود که
وجامعه خواهد بود.این مطالب ما را به نظریه هرزبرگ م 
رابطه فرد با کارش یک رابطه اصلی است و نگرش فرد به کارش می تواند باعث موفقیت و
شکست وی گردد .طبق این دیدگاه عواملی که به رضایت شغلی منجر می شوند جدا از عواملی
یانجامند لذا عالوه بر استفاده از تئوری هرزبرگ در خصوص
هستند که به نارضایتی شغلی م 
دستیابی به عواملی که موجب رضایت می شوند شاخص ابعاد پنج گانه کندان و اسمیت نیز مورد
استفاده قرار گرفته است.مطابق این شاخص ابعاد شغل عبارتست از« :ماهیت کار»« ،دستمزد»،
«فرصت ارتقاء» و همچنین «رابطه با همکاران »است .

 -متغیر"بیگانگی نسبت به کار"را به عنوان متغیر کلیدی برای تعیین رضایت شغلی ،میتوان از نظریه

بیگانگی نسبت به کار استنتاج کرد.مارکس معتقد بود بیگانگی از کار،از آنجا پدید می آید که
برای کارگرنوع کار،امری خارجی است،یعنی که جزئی از طبیعت او نیست ونتیجتا"
اودرکارخویش ارضاء نمیشود(.توسلي.) 5:1375 9،

 متغیر اصلی برای تبیین رضایت شغلی در نظریه اختالف همان" انتظارات شغلی" است.هومنزبراین باوراست که وجود رابطه معنی دار بین آنچه فرد در اختیار سازمان قرارمیدهد و آنچه وی از

سازمان دریافت میکند(نظریه مبادله جورج هومنز)میتواند به عنوان عاملی مثبت در جهت شکل
گیری رضایت از کار باشد .اگر فرد این رابطه را عادالنه بداند ،از شغلش راضی ودرغیر این
صورت  ،این امر میتواند نشانه ای از عدم رضایت فرد از کارش باشد (.ساعتچي.)963 :1 314،

 "عدالت توزیعی"مهمترین متغیری است که میتوانیم برای تبیین رضایت شغلی،ازنظریه انصاف(برابری)استنتاج کرد.براساس نظریه آدامز یک کارمند گرایش به آن داردکه درراه هم سنجی
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درون داده ها و پاداش های خود در کار ،بادرون داده ها و پاداش های دیگران درباره انصاف و
عدالت سازمان داوری کند .درباره آنچه برای انجام دادن وظایف شغلیشان ارائه یا صرف می کنند
و چیزهایی که از کارشان به دست می آورند ،باورداشتهای خاصی دارند .براین اساس شخص
آگاهانه یا ناآگاهانه داده های خود را با آنچه دیگران با خودبه سازمان می آورندمقایسه می
کندوهمین وضعیت را درارتباط با دریافتی های خود دارد(.گيدنز.) 108 : 1384 ،
 تعهد سازمانی:نوعی نگرش شغلی است که در خالل آن فرد کارکن خود را با اهدافوارزشهای سازمانی مربوطه مانند سازی میکند.پورتر وهمکارانش اعتقاد دارند که تعهد به وسیله
سه عامل مشخص میگردد:
اعتقاد راسخ به هدف سازمان وپذیرش آن-2تمایل به تالش بیشتر در راه تحقق اهداف سازمانی
-3تمایل شدیدبه باقی ماندن وحفظ عضویت خود درسازمان( .ساعتچي.) 136 : 413 9،
فرضيه ها:
به نظر مي رسد بين انتظارات شغلی و رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود دارد.
به نظر مي رسدبين عدالت توزیعی درآموزش و پرورش و رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود دارد.
به نظر مي رسد بين رضایت از نوع شغل ( ماهیت کار ) و رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود دارد.
به نظر مي رسدبين تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود دارد.
به نظر مي رسد بين بيگانگی نسبت به کار و رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود دارد.
به نظر مي رسد بين تاثیر رضایت از مدیر ( سرپرست ) و رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود دارد
روش شناسي

تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی بوده وروش به کاررفته پیمایشی است.باتوجه به ماهیت موضوع
وروش تحقیق برای جمع آوری داده ها واطالعات از پرسشنامه استفاده شده است.جامعه آماری
این پژوهش شامل کلیه دبیران زن شاغل دوره متوسطه ناحیه  4شهر کرج واقع دراستان البرزدر
سال تحصیلی  91 - 92می باشدکه تعداد آنها براساس آخرین آمار ارائه شده  024نفر می باشد.
انتخاب نمونه با اندازه کافی به منظور جمع آوری اطالعات معتبر از اهمیت بسزایی برخوردار

است .حجم نمونه باید به اندازه ای باشد که نتایج حاصل عینا" با نتایج همان مطالعه در جامعه ای
که نمونه از آن انتخاب شده است برابر باشد(.دالور .) 119:1382 ،حجم نمونه با استفاده از فرمول
كوكران  00 2نفر تع يي ن گرديد .ازنمونه گيري تصادفي هدفمند استفاده شده است.
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يافته ها

از نظر متغیر سن،افراد  41تا  45سال با  30درصد بیشترین فراوانی را بین جامعه مورد مطالعه به خود
اختصاص داده و کمترین فراوانی نیز به افراد  25تا  30سال با 6/8درصد اختصاص یافته است.
ازنظر وضعیت تأهل افراد متأهل با  07درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.
از نظر سطح تحصیالت ،افراد کارشناسی با  67 /9درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده
و کمترین فراوانی نیز به افراد دیپلم  1/6درصد اختصاص یافته است.
از نظر تعداد فرزندان اکثریت افراد با داشتن  2فرزند ( 29 /5درصد) بیشترین فراوانی را به خود
اختصاص داده و کمترین فراوانی نیز به افرادی که بیش از  3فرزند داشتند ( 13 /7درصد)
اختصاص یافته است.
از نظر میزان تجربه کاری ،اکثریت افراد با داشتن سابقه بین  10 -5سال ( 26 /8درصد) بیشترین
فراوانی را به خود اختصاص داده و کمترین فراوانی نیز به افرادی که دارای کمتر از  5سال سابقه
دارند( 13 /7درصد) اختصاص یافته است.
از نظر میزان درآمد اکثریت افراد با داشتن بیش از  600هزار تومان ( 39 /5درصد) بیشترین فراوانی
را به خود اختصاص داده و کمترین فراوانی نیز به افرادی که درآمد کمتر از  400هزار تومان
دارند ( 13 /2درصد) اختصاص یافته است.
يافته هاي استنباطي
فرضیه  -1بین انتظارات شغل دبیری و میزان رضایت مندی از شغلشان رابطه معناداری وجود دارد.

جدول شماره( )1نتایج آزمون پیرسون پیرامون رابطه انتظارات شغلی با رضایت شغلی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نام آزمون

مقدار آزمون

انتظارات شغلی

رضایت شغلی

پیرسون

0/ 57 0

سطح معناداری
0/ 241

با توجه به سطح معنی داری محاسبه شده(  ) 0/ 241فرض صفر تأیید و فرض تحقیق رد می گردد و
می توان گفت ،بین انتظارات شغلی با رضایت شغلی دبیران مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود
ندارد و نتایج حاصل را با حدود اطمینان  59درصد می توان به جامعه آماری نمی توان مورد
مطالعه تعمیم قرار داد.
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فرضیه  -2بین احساس عدالت وبرابری و میزان رضایت مندی از شغلشان رابطه معناداری

وجود دارد.

جدول شماره( )2نتایج آزمون پیرسون پیرامون رابطه احساس عدالت وبرابری با رضایت شغلی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نام آزمون

مقدار آزمون

احساس عدالت وبرابری

رضایت شغلی

پیرسون

-0/530

سطح معناداری
0/ 165

با توجه به سطح معنی داری محاسبه شده(  ) 0/ 165فرض صفر تأیید و فرض تحقیق رد می گردد و
می توان گفت ،بین احساس عدالت وبرابری با رضایت شغلی دبیران مورد مطالعه رابطه معنی داری
وجود ندارد و نتایج حاصل را با حدود اطمینان  59درصد می توان به جامعه آماری مورد مطالعه
تعمیم نمی باشد.
فرضیه  -3بین رضایت از نوع شغل(ماهیت کار) و میزان رضایت مندی از شغلشان رابطه معناداری
وجود دارد.

جدول شماره( )3نتایج آزمون پیرسون پیرامون رابطه رضایت از نوع شغل با رضایت شغلی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نام آزمون

رضایت از نوع شغل

رضایت شغلی

پیرسون

مقدار آزمون
0/ 349

سطح معناداری
0/ 00

با توجه به سطح معنی داری محاسبه شده(  ) 0/ 00فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید می گردد و
می توان گفت ،بین رضایت از نوع شغل(ماهیت کار) با رضایت شغلی دبیران مورد مطالعه رابطه
معنی داری وجود دارد و نتایج حاصل را با حدود اطمینان  59درصد می توان به جامعه آماری
مورد مطالعه تعمیم داد.مثبت بودن مقدار آزمون نشان می دهد که در شرایط نرمال می توان انتظار
داشت که همزمان با افزایش رضایت از نوع شغل(ماهیت کار)  ،می توان انتظار داشت که بر میزان
رضایت شغلی دبیران مورد مطالعه افزوده شود.
فرضیه  -4بین تعهد سازمانی و میزان رضایت مندی از شغلشان رابطه معناداری وجود دارد.

جدول شماره( )4نتایج آزمون پیرسون پیرامون رابطه تعهد سازمانی با رضایت شغلی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نام آزمون

مقدار آزمون

تعهد سازمانی

رضایت شغلی

پیرسون

-0/121

سطح معناداری
0/ 004

با توجه به سطح معنی داری محاسبه شده(  ) 0/ 004فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید می گردد و
می توان گفت ،بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی دبیران مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود
دارد و نتایج حاصل را با حدود اطمینان  59درصد می توان به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم
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داد/مثبت بودن مقدار آزمون نشان می دهد که در شرایط نرمال می توان انتظار داشت که همزمان
با افزایش تعهد سازمانی افراد ،می توان انتظار داشت که بر میزان رضایت شغلی دبیران مورد مطالعه
افزوده شود.
فرضیه  -5بین بیگانگی نسبت به کار و میزان رضایت مندی از شغلشان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره( )5نتایج آزمون پیرسون پیرامون رابطه بین بیگانگی نسبت به کار با رضایت شغلی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نام آزمون

مقدار آزمون

سطح معناداری

بیگانگی نسبت به کار

رضایت شغلی

پیرسون

0/930

0/ 18 2

با توجه به سطح معنی داری محاسبه شده( ) 0/ 18 2فرض صفر تأیید و فرض تحقیق رد می گردد و
می توان گفت ،بین بیگانگی نسبت به کار با رضایت شغلی دبیران مورد مطالعه رابطه معنی داری
وجود ندارد و نتایج حاصل را با حدود اطمینان  59درصد می توان به جامعه آماری مورد مطالعه
تعمیم نمی باشد.
فرضیه  -6بین رضایت از مدیر(نحوه سرپرستی) و میزان رضایت مندی از شغلشان رابطه معناداری
وجود دارد.

جدول شماره( )6نتایج آزمون پیرسون پیرامون رابطه بین رضایت از مدیر با رضایت شغلی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نام آزمون

رضایت از مدیر

رضایت شغلی

پیرسون

مقدار آزمون
0/ 010

سطح معناداری
0/ 79

با توجه به سطح معنی داری محاسبه شده(  ) 0/ 79فرض صفر تأیید و فرض تحقیق رد می گردد و
می توان گفت ،بین رضایت از مدیر با رضایت شغلی دبیران مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود
ندارد و نتایج حاصل را با حدود اطمینان  59درصد می توان به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم
نداد.
بحث و نتيجه گيري

كارآ يي و توسعه هر سازمان تا حد زيادي به كاربرد صحيح نيروي انساني بستگي دارد .هرقدر كه
سازمانها بزرگتر و گسترش يافته تر مي شونددرنتيجه به مشكالت و اهميت كنترل واداره اين نيروي
عظيم نيز اضافه مي شود.مديران در ارتباط با مسايل گوناگون سعي دركنترل مداوم كاركنان خود
دارند  .تصور مديران اين است كه وقتي شخصي در كي

محل استخدام مي شود بايد تمام شرايط

آن سازمان را بپذيرد  .بعضي از مديران بر روي اين مسئله كه رضايت كاركنان را مي توان از طريق
پاداش و ترغيب به انجام كار افزايش داد  ،پا فشاري مي كنند  .شايد تصور مديران اين است كه
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كاركنان  ،زيردستان آنها هستند و بايد فرامين آنها را بپذيرند  .اگر چه امروزه به دليل اينكه
كاركنان در زير فشار مالي زيادي بسر مي برند بيشتر توجه و تمايل آنها به مسائل اقتصادي كار مي
باشد  ،ولي بتدريج كاركنان عالقمند به انجام كارهاي با مفهوم و خواهان استقالل شغلي بيشتري
در كار خود هستند  ،تا بدين طريق احساس ارزشمندي به آنها دست دهد .
زماني تصور مي شد كه ارضاي نيازهاي افراد از منابع و امكانات سازمان مي كاهد  .اما امروزه اين
نظريه به كلي منتفي شده است  .هم اكنون كارشناسان معتقدند چنان چه نيازهاي واقعي كاركنان به
درستي درك و به آنها بها داده نشود  ،بهره وري در سازمان كاهش پيدا مي كند زيرا عالقه مندي
ونگرش مثبت به شغل سبب تالش كاري بيشتر و در نتيجه باعث كاهش هزينه ها مي شود .
افراد داراي كي

ارزش فراگير عدالت جو يي در روابط اجتماعي محيط كارشان هستند چنين فرض

شده است موقعيت ها يي كه در آنها بي عدالتي و نابرابري وجود دارد كاركنان را براي جبران بي
عدالتي برانگيخته مي كند  .تقريب ًاًا همه اعضاي سازمان مي خواهند كاركنان خوبي باشند و وقتي
احساس كنند سازمانشان عاري از تبعيض است چنين رفتاري خواهند داشت .
پس اگر بتوان رويه عادالنه در سازمان به وجود آورد افراد احساس برابري خواهند كرد و افرادي
كه احساس برابري مي كنند در سازمان احساس رضايت  ،افزايش بهره وري،كاهش ترك خدمت
و در نهايت احساس تعهد در برابر مسئوليت ها و اهداف سازمان خواهند داشت .
وجود تعهد در كاركنان مي تواند با عوامل سازماني ،شغلي ،محيط كار و عوامل فردي رابطه
متقابل داشته باشد  .متعهد بودن به كار  ،وجدان كاري را همواره بيدار نگه مي دارد  ،كه در نتيجه
منجر به انجام بهينه امور خواهد شد .
در آنچه ذکر شد ،معلوم گردید که رضایت شغلی در مجموع ،احساس مطبوع ،مثبت و
خوشایندی است که فرد از شغل خود دارد.بیش تر دانشمندان  -به طور کلی  -عوامل اجتماعی،
محیط کار و نفس کار را در رضایت شغلی مؤثر می دانند.همه نظریه های ضایت شغلی به نحوی
به تامین نیازهای افراد ،مادی یا روانی ،اهمیت می دهند و توجه به خواست ها و انتظارات شاغل را
مهم می دانند .
از گزارش ها و آمار چنین به دست می آیدکه درکشورما ،مساله شغل ،رضایت شغلی وجوانب آن
هنوزبه صورت کارشناسانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.از سوی دیگر ،طبق
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اظهار نظرها ،کم کاری درکشور ،به وفور مشاهده می شود ،تا جایی که بعضی می گویند :میزان
کار مفید روزانه در ایران قریب نیم ساعت است .
امروزه که نظام جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک نظام الهی  -اسالمی نوپا و منحصر به فرد در
جهان ادعا دارد خواهان پیاده کردن عدالت انسانی  -اجتماعی است ،ضروری به نظر می رسد که
محققان مسلمان در زمینه شغل و اشتغال دست به تحقیقات گسترده و دقیق بزنند.کارگران و
کارکنان نیز مجدانه تالش کنند و در راه اعتال و ترقی اسالم و ایران ایثار نمایند .
در واقع می توان بیان داشت جو مدرسه نتیجه مستقیم ارزشها و هنجارها ،عقاید مشارکت کنندگان
در محیط مدرسه است ،آنگونه که باید با یکدیگر در حال تعامل می باشند .صاحب نظران جو
ادراک شده در محیط مدرسه را دارای دو بعد :جو علمی و جو اجتماعی می دانند که هر کدام از
این دو بعد به نوبه خود دارای خصوصیات و ویژگیهایی هستند که در ارتباط با یکدیگر زمینه
بهبود جو مدرسه را فراهم می سازند.
کارکنان در بدو ورود به سازمان انتظار دارند با جو سازمانی مطلوب و حمایت آمیزی مواجه شوند
تا در لوای آن ،نیازهای خود را تامین کنند .این مسئولیت مدیران است که امور مربوطه به گونه ای
سازماندهی شود که افراد با تمام وجودشان در فعالیتها شرکت نمایند .در واقع مسئولیت مشترک
مبنای خالقیت و ابتکار جمعی است .هر چه جو سازمانی مثبت تر باشد ،برقراری روابط انسانی
آسان تر خواهد بود .بالعکس ،جوهای بسته ،ترس آور و یا منفی سبب بی اعتمادی ،ترس ،دوری
و نفرت افراد از هم می شود .بنابراین جو مثبت و باز ،بهداشت روانی افراد را تامین می کنند.
راهكارها:

آگاهي و شناخت از نياز هاي معلمين كه خود تاثير گذار است بررضايت شغلي كه خود منجر به
خشنودي از شغل وبهبود يك فيت آموزش مي شود.
كمك به حفظ شان ومنزلت اجتماعي معلمان توسط رسانه ملي،همايش هاي بين المللي ونهادهاي
آموزش وبرورش.
فراهم كردن امكانات جهت ارتقاءشغلي درداخل شغل معلمي براي عالقه مندان،با ایجاد انگیزه در
بین معلمین می توان آنها را به کارشان عالقمند تر کرد.
اجراي عدالت درسازمان  ،زيرااحساس ناعدالتي تاثير منفي وكاهنده بررضايت معلمين دارد
همچنين پيشنهاد مي گرددمسئوليتها يي به آنها محول گردد تااستقالل وابتكارات،احساس بيگانگي
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به كاررا درآنها كاهش دهد .باید قوانینی تصویب گردد تا عدالت و برابری در دستمزد تا  ......به
درستی انجام گیرد تا افراد نسبت به شغلشان احساس نارضایتی نداشته باشند.
با ایجاد کالسهای مختلف در حوزه مدیریتی می توان به افراد در ايجادمدیریتی درست ياري
نمودوبا ایجاد ارتباط درست و دوستانه بین دبيران و مدیران می توان کمک نمود در رضایت
بیشترآنان از کارشان
باتوجه به اهميت رابطه بين ماهيت كاربارضايت شغلي ،پيشنهاد مي گرددتاضمن شناسا يي عوامل
تاثيربه گذار برماهيت كار،نسبت به تقويت آنها اقدام گردد
باتوجه به اهميت رابطه بين نحوه سرپرستي بارضايت شغلي  ،پيشنهاد مي گرددتابابرگزاري دوره
هاي آموزشي،مديران راباشيوه هاي جديد سرپرستي آشنا كنند.
باتوجه به اهميت رابطه بين انتظارات شغلي بارضايت شغلي  ،پيشنهاد مي گرددتابااعمال مديريت
صحيح درمراكز آموزشي ضمن تالش درجهت برآوردن انتظارت شغلي،امكان افزايش رضايت
شغلي نيروها رافراهم نمايند.
باتوجه به اهميت را بطه بين تعهد سازماني بارضايت شغلي  ،پيشنهاد مي گرددتابااعمال مديريت
صحيح درمراكز آموزشي ،بستر مناسبي رادرجهت افزايش نيروها به سازمان واهداف آن فراهم
نمايند
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