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 چکیده 

ویژه گرایش به یادگیری شود مقوله یادگیری و بههایی که موجب افزایش رضایت شغلی معلمان می یکی از حوزه

بین گرایش به یادگیری مادام العمر با رضایت شغلی  ء العمر است. پژوهش حاضر با هدف سنجش رابطه مادام

های کمی  معلمان زن مقطع ابتدایی شهر گمیشان صورت پذیرفت. این پژوهش، از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش

معلمان زن مقطع ابتدایی   ءاین پژوهش شامل کلیه آماری ء باشد.  جامعه همبستگی می -با روش توصیفی

گیری  باشد که از آن میان به روش نمونهنفر می 122و به تعداد  39 -31شهرگمیشان، در سال تحصیلی 

: خود ء العمر، چهار مؤلفه گرایش به یادگیری مادام ء مؤلفه 1نفر انتخاب شدند. از بین  19تصادفی سیستماتیک، 

مثبت و معناداری با رضایت شغلی  ء آوری اطالعات، رابطه دگیری، ابتکار و نوآوری و قابلیت جمعمدیریتی، فرایا

ای با رضایت  کنترلی، رابطهخودتنظیمی و خود گیری،دیگر ؛یعنی قابلیت تصمیم ء به دست آوردند و سه مؤلفه

ترین میانگین متعلق به ، بیشالعمر های گرایش به یادگیری مادام شغلی نشان ندادند. همچنین از بین مؤلفه

( بوده 92/2آوری اطالعات ) قابلیت جمع ء ( و کمترین میانگین متعلق به مؤلفه31/2ابتکار و نوآوری ) ء مؤلفه

 .است
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ABSTRACT 
One of the areas that causes the teachers’ job satisfaction increase is learning and, in 

particular, the tendency towards lifelong learning. The aim of this study was to measure 

the relationship between the tendency towards lifelong learning and the job satisfaction 

of the female teachers of primary schools in Gomishan. This research is a quantitative 

research with descriptive-correlational method. The statistical population of this study 

consisted of all the 125 female teachers teaching in primary schools of Gomishan in 

academic year of 2017 - 2018. Using systematic random sampling, 86 subjects were 

selected. Among the seven components of the lifelong learning tendency, the four 

components (self-management, meta-learning, innovation, and data gathering capability) 

had a positive and significant relationship with job satisfaction while the other three 

components (decision-making, self-regulation and self-control) did not show the 

significant relationship with Job satisfaction. Among the components showing the 

tendency toward lifelong learning, the highest mean belonged to the innovation 

component (2.91), and the least mean belonged to the data gathering capability (2.35).  
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 مقدمه 

(  و Green, 2002باشد) امروزه مفهوم جامعه یادگیری، به معنای آموزش و یادگیری در هر جا و در هر مکان مطرح می

ترین زیرا یادگیری، بنیادی ؛( Moolahosseini and Barkhordar, 2007)پدیده انفجار اطالعات  بر ضرورت آن افزوده است 

شود که ای تبدیل میفرآیندی است که به موجب آن، موجودی ناتوان در طی تعامل با رشد جسمی به فرد تحول یافته

( ؛ در حالی  که Moolahosseini and Barkhordar, 2001شناسد )وی، حد و مرز نمی ءاندیشههای شناختی و قدرت توانایی

العمر مطرح  (. در همین راستا مفهوم یادگیری مادامFleming, 1997یادگیری، یک فرآیند آگاهانه و بدون حد و مرز است )

و تاثیر بسیار مثبتی بر زندگی افراد  ؛(Luker, 1997گردد که نوعی از یادگیری است که ساختاریافته و دراز مدت است ) می

شود  ( و باعث افزایش کیفیت زندگی میChen, 2003( و به یک ضرورت تبدیل شده )Mascle, 2007جامعه دارد )

(Eggelmeyer, 2010( که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست )Thorn, 2012در تعریف یادگیری مادام .)  :العمر آمده است

شود. این فرآیند،  برای یادگیری استفاده میهایی است که برای ایجاد فرصت  عنوان تمام استراتژیاین نوع از یادگیری به

های یادگیری سرتاسر  ( و تمام فعالیتAbukari, 2004مستمر، آگاهانه و به منظور تامین نیازهای فردی و اجتماعی است )

د و گیر ها در یک چشم انداز فردی، مدنی، اجتماعی یا شغلی در بر می ها و شایستگی زندگی را، با هدف بهبود دانش، مهارت

(، در Mohammadzadeh and Saeid Rezvani, 2009های رسمی )دانشگاه و مدرسه(، و غیر رسمی است ) متشکل بر محیط

واقع ماهیت حقیقی این نوع از یادگیری آن است که انسان بیاموزد چگونه نیات و افکار خود را بیان کند، چگونه محیط را 

واقعی خود را باز یابد و باز نماید و استعدادهای نهفته در خویش را شکوفا  تر شخصیتمورد پرسش قرار داده و هر چه سریع

 Mir Hosseini andهای توانمند تاکید دارد ) (. این نوع از یادگیری بر تربیت انسانMohammadi and et al, 2011سازد )

Parirokh, 2008یادگیرنده و به طور کلی  ءبه یک جامعه (، از این رو  فرآیند یادگیری برای بودن و تالش برای تبدیل جامعه

؛ زیرا اعتقاد (Mohammadi, 2011ها و موسسات قرار گرفته است ) سازمان ءالعمر، مورد توجه همهتربیت یادگیرندگان مادام

(، و مباحثی مانند Afzalnya and et al, 2010بر این است که یادگیری در کلّ چرخه زندگی فرد جریان داشته )

 Mohammadi and et)دهد تر جلوه می ی آموزش، توسعه و گسترش آموزش، مقوله یادگیری مادام العمر را مهمساز عمومی

al, 2011.)  العمر، به سازماندهی و تمرکز بر روی آن  برای اولین بار مالکوم شفرد، با بیان مفهوم یادگیری مادام 1310در سال

( ، وی Maruyama, 2009نوع از یادگیری شامل تمام مراحل زندگی است)(. وی معتقد بود این Duyff, 1999تاکید کرد )

های  العمر موجب افزایش اعتماد به نفس، توسعه مهارت (، بر این باور است که یادگیری مادامHildebrand, 2008همچنین )

العمر عبارت است از:  ام(. شش عنصر یادگیری مادKendall and et al, 2004شود) های شغلی  می بین فردی  و توسعه فرصت

 -2های یادگیری   تسهیل دسترسی به فرصت -4منابع انسانی کافی   -9درک نیاز به یادگیری   -2مشارکت در کار   -1

تر نیز  تالش برای برتری . شفرد این شش عنصر را مورد بحث قرار داد. در سطحی بزرگ -9ایجاد یک فرهنگ یادگیری   

العمر را مباحثی مانند تحصیالت با و پنجمین نشست خویش، عناصر ضروری یادگیری مادام ، در بیست 1سران گروه جی 

همچنین این نوع از یادگیری مورد تاکید (؛ Sultana, 2007)دانند  ای می کیفیت باال، آموزش اجباری و آموزش حرفه

ای که  گرفته است.  امروزه مقوله، نیز قرار (Mir Hosseini and Parirokh, 2008)کمیسون آموزش و پرورش یونسکو 

های  تواند زمینه العمر قرار گیرد مقوله رضایت شغلی است، چرا که میتواند تحت تاثیر یادگیری و یه ویژه یادگیری مادام می

ای را ایجاد کرده و فرد را در موقعیت برتر شغلی قرار دهد، این در حالی است که  مفهوم رضایت  حرفه ءالزم برای توسعه

 .گسترده بر این موضوع تاکید دارند(، و تحقیقات Asadi and et al, 2015ای برخوردار است ) شغلی در معلمان از جایگاه ویژه

 (.Takahashi, 2006( و تخشایی )Turkman and Abedi, 2013ترکمن و عابدی )

دهد،  چه رضایت شغلی را شکل می آنرضایت شغلی حالتی عاطفی و مثبت حاصل از  ارزیابی شغل یا تجارب شغلی است و 

(؛ در واقع رضایت Shafizadeh, H., Baezzat, 2012ماهیت آن حرفه نیست بلکه انتظاراتی است که  فرد از آن شغل دارد )

های مختلف آن نشان  شغلی نگرشی است که چگونگی احساس مردم را نسبت به مشاغلشان به طور کلی و یا نسبت به حیطه
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 Farahiکنند ) تست از وضعیتی که در آن افراد از شغل خود و سایر شرایط وابسته اظهار رضایت میدهد و عبار می

Bozanjani and et al, 2010 این اظهار رضایت، به عنوان واکنش عاطفی یا هیجانی یک فرد نسبت به شغل خود یاد ،)

(. در Ravari et al, 2012باشد ) کارمند می های استهشود که ناشی از مقایسه پیامدهای واقعی با تمایالت، انتظارات و خو می

ر سازمان است که با کار مناسب، استعدادها، میزان  بندی کلی، رضایت شغلی، نوعی احساس رضایت از شغل خود دیک جمع

اط دارد های موفق و جوّ سازمانی ارتب موفقیت در شغل، تامین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت شغلی، تجربه

(Mirkamali, 1999که غالباً شرکت ،) گیری می بندی واکنش کارکنان به شغل خود، آن را اندازه ها، از طریق مقیاس رتبه-

شود  مطرح می "ارزیابی یا قضاوت ارزیابانه است که با توجه به یک موضوع نگرشی"نمایند. به عبارت دیگر این نگرش، یک 

(Kumari & Pandey, 1999؛ زیر )های فردی و گروهی و بالطبع  ا  رضایتمندی شغلی، در ایفای نقش مطلوب مسئولیت

تحول و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، نقش بسیار داشته و در اغلب جوامع، کارگزاران بیشترین توجه را به این مقوله 

های فرهنگی وجود دارد، چرا که  یژه در بخشوای، به ها و مراکز مختلف شغلی و حرفه دارند و همین میزان اهمیت در سازمان

وری فرد افزایش یابد و فرد نسبت به سازمان متعهدتر شود و سالمت روانی و فیزیکی وی  شود بهره رضایت شغلی باعث می

(، در این راستا،  عوامل مؤثر بر رضایت شغلی را به دو بخش Omranifard, 2011اش افزایش یابد ) تامین گردد و روحیه

های  آیند و ویژگی های بیرونی به حساب می های سازمانی، اجتماعی و فرهنگی که جنبه کنند: شرایط و ویژگی سیم میتق

به عبارت  (Tett & Meyer, 1993) شوند. های درونی خوانده می های هیجانی که جنبه شخصیتی، احساسات عاطفی و حالت

تنها متأثر از عواملی همچون حقوق، مزایا،  ،و رضایت شغلی کارکنان پردازان رفتار سازمانی دیگر، بر اساس دیدگاه نظریه

توان عامل تعیین  های شخصیتی کارکنان را می همکاران و دیگر  عوامل بیرونی نیست، بلکه عواملی مانند روحیات و ویژگی

 Yar Mohammadi) ردای در چگونگی سازگاری با شرایط و متغیرهای سازمانی و انگیزش کاری آنان به حساب آو کننده

Monfared et al, 2010.) اسپکتور از سویی دیگر (Spector, 1997 در یک مدل از رضایت شغلی، آن را تحت تأثیر دو )

 ,Hendeeهنده ) (.Kafetsios, K. and zampetakis, 2008) دانند که عبارتند از: عوامل سازمانی و عوامل شخصی عامل می

، این مدل را گسترش داد و هوش هیجانی را به عنوان یک عامل شخصی قرار داد که در کنار دیگر عوامل شخصی (2002

گرافیک، بر میزان رضایت شغلی مؤثر است، این در حالی است که  های دمو همچون جنسیت، سطح تحصیالت و ویژگی

در مقایسه  استخصوصیات و حاالت فردی شامل ه رضایت شغلی، تعامل بین رضایت درونی و بیرونی است. عوامل درونی ک

 Shojaeiنتیجه تعامل بین رضایت درونی و بیرونی است ) ،با عوامل بیرونی از ثبات بیشتری برخوردارند. رضایت کلی

Boanlo, Ghorbani, 2015).  با توجه به مباحث مطرح شده و اهمیت و جایگاه حوزه رضایت شغلی به ویژه در بین قشر

العمر با رضایت شغلی معلمان زن مقطع ابتدایی  بین گرایش به یادگیری مادام ءپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگی،

 شهر گمیشان انجام شد.

 

 پژوهش روش
رود. روش  های کمی و از نظر هدف از نوع تحقیقات بنیادی به شمار می پژوهش موردنظر، از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش

ست. هدف از این پژوهش، توصیف و بین متغیرها  ءباشد؛ زیرا به دنبال بررسی رابطه همبستگی می -توصیفیپژوهش از نوع 

-مدیریتی، فرایادگیری، ابتکار و نوآوری، قابلیت جمعهای آن )خودالعمر و مؤلفهمیان گرایش به یادگیری مادام ءبررسی رابطه

معلمان زن مقطع ابتدایی شهر گمیشان با رضایت شغلی خودکنترلی( گیری، خودتنظیمی و آوری اطالعات، قابلیت تصمیم

 است. 39-31در سال تحصیلی 
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و به تعداد  39 -31آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر گمیشان در سال تحصیلی  ء جامعه

 1د و با استفاده از جدول کرجسی و مورگاننفر بودن 122آماری این پژوهش که  ء باشند. با توجه به جامعهنفر می 122

 نفر انتخاب شدند. 19گیری تصادفی ساده  آماری این پژوهش با روش نمونه ء ( نمونه1310)

 در این پژوهش از دو ابزار برای سنجش متغیرها استفاده شد که عبارتند از:

گرایش به  ءالعمر از پرسشنامهیری مادامرای سنجش گرایش به یادگالف( پرسشنامه گرایش به یادگیری مادام العمر: ب

سوال بسته پاسخ است که بر مبنای طیف  90( استفاده شد. این پرسشنامه دارای 1934؛ به نقل از، بردبار، 1931یادگیری )

-دخرده آزمون خو 1گذاری شده است. همچنین این پرسشنامه دارای  ( نمره2تا کامالً موافقم=  1لیکرت از )کامالً مخالفم=

آوری اطالعات (، قابلیت جمع29تا  13(، ابتکار و نوآوری )سؤاالت 11تا  11، فرایادگیری )سؤاالت (10تا 1  مدیریتی )سؤاالت

 20( و خود کنترلی )سؤاالت 20تا  42تنطیمی )سؤاالت (، خود42تا  91گیری )سؤاالت (، قابلیت تصمیم91تا  21)سؤاالت 

است. در  گزارش کرده 12/0باخ برای کل مقیاس ، به روش آلفای کرون (1934بردبار ) مه راباشد. اعتبار پرسشنا ( می90تا 

اساتید  های پرسشنامه توسط ا و تک تک گویهاین مطالعه برای تعیین روایی ابزار از روایی صوری و محتوایی )تأیید محتو

متخصص( استفاده شد و برای بررسی پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که به این ترنیب میزان آلفای 

های خود مدیریتی، فرایادگیری، ابتکار و نوآوری، قابلیت  و برای هر کدام از خرده مقیاس 11/0کرونباخ برای کل مقیاس 

و  12/0، 94/0، 14/0و  99/0، 12/0، 19/0کنترلی به ترتیب تنظیمی و خودی، خودگیرآوری اطالعات، قابلیت تصمیمجمع

 به دست آمد. 14/0

( 2003رضایت شغلی مینه سوتا ) (: برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه MSQ) 2ب( پرسشنامه رضایت شغلی

تا  1ای لیکرت از )کامالً مخالفم= درجه 2است که بر اساس طیف « بسته پاسخ»سوال 13استفاده شد. این پرسشنامه دارای 

خود پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای  ءدر رساله (Mohammadi, 2011)گذاری شده است.  ( نمره2کامالً موافقم=

نیز در پژوهش خود  (Bakhtiyar Nasrabadi and et al, 2009)بیان کرده است. بختیار نصر آبادی و همکاران  19/0کرونباخ 

گزارش کردند. در این مطالعه برای تعیین روایی ابزار از روایی صوری و  32/0ایی کل مقیاس را به روش آلفای کرونباخ پای

های پرسشنامه توسط اساتید متخصص( استفاده گردید. همچنین ضریب آلقای  محتوایی )تأیید محتوا و تک تک گویه

 ی خوب ابزار پژوهش است. پایای ءبه دست آمد که نشان دهنده 14/0کرونباخ نیز 

 

 یافته های پژوهش
( میانگین، انحراف معیار، ضرایب اعتبار و ماتریس ضرایب همبستگی گرایش به یادگیری مادام العمر و 1جدول )

گیری، خودتنظیمی و آوری اطالعات، قابلیت تصمیمهای آن )خود مدیریتی، فرایادگیری، ابتکار و نوآوری، قابلیت جمع مؤلفه

های گرایش به یادگیری  های جدول بیانگر این است که از بین مؤلفه دهد. یافتهخودکنترلی( و رضایت شغلی را نشان می

دهد که این متغیر احتماالً  یهاست و این امر نشان م ، دارای بیشترین میانگین در میان مؤلفه«ابتکار و نوآوری»مادام العمر، 

ترین میانگین در آوری اطالعات دارای کمابلیت جمععلمان زن وجود دارد. همچنین مؤلفه قها در میان م تر از سایر مؤلفهبیش

زن وجود دارد. در میان معلمان   ها سایر مؤلفه هاست، لذا این امر حاکی از این است که این مؤلفه احتماالً کمتر از میان مؤلفه

، ضریب همبستگی «گرایش به یادگیری»متغیر مستقل  های حاصل از ضرایب همبستگی نشان داد که عالوه بر این یافته

 1دهد که؛ از بین  (، همچنین نتایج نشان می=p= ,13/0r 01/0مثبت و معناداری با رضایت شغلی به دست آورده است )

(، =p= ,11/0r 01/0، فرایادگیری ) (=p= ,13/0r 01/0مدیریتی ) خود ءالعمر، چهار مؤلفهادگیری ماداممؤلفه گرایش به ی

( ، ضریب همبستگی مثبت و =p= ,19/0r 01/0آوری اطالعات )( و قابلیت جمع=p= ,12/0r 01/0ابتکار و نوآوری )

                                                           
1
 Krejcie & Morgan 

2
. Minnesota Satisfaction Questionnaire 
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 42/0) (، خود تنظیمی =p= ,019/0r 49/0معناداری با رضایت شغلی به دست آوردند و سه مؤلفه قابلیت تصمیم گیری )

p=  ,012/0-r=)   و خودکنترلی (11/0 p=  ,011/0-r=)  ای با رضایت شغلی نشان ندادند. عالوه بر این ضرایب  رابطه

شغلی به  ای که رابطه مثبت و معناداری با رضایت دهد که از بین چهار مؤلفه همبستگی گزارش شده در جدول نشان می

 فرایادگیری، بیشترین ضریب همبستگی را داراست. ءاند، مؤلفه دست آورده
 

 های آن با رضایت شغلی ، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی گرایش به یادگیری مادام العمر و مؤلفه میانگین -1جدول 

 اعتبار بر روی قطر اصلی ماتریس قرار دارند.*ضرایب   02/0*معناداری در سطح  01/0داری در سطح  **معنا

 

بینی رضایت شغلی معلمان زن، از تحلیل رگرسیون گرایش به یادگیری مادام العمر در پیشسپس به جهت تعیین سهم 

های آن مورد بررسی قرار گرفت )حبیب پور گتابی فرضاجرای تحلیل رگرسیون، ابتدا پیش گردید. برای خطی ساده استفاده 

اسمیرنوف  -ها با استفاده از آزمون کولموگروفاول نرمال بودن داده ء. برای این منظور در مرحله93(1930فری شالی، و ص

را نشان داد که بر  02/0داری بیشتر از  معنی های مربوط به رضایت شغلی )متغیر وابسته( سطح داده  بررسی شد که توزیع

(. عالوه بر این در  =02/0p> ، 93/0  KSمربوط به متغیر وابسته، نرمال است )های  توان گفت که توزیع داده این اساس می

خطی تأیید نزدیک به عدد صفر بود و فرض عدم هم Tolerance  ها مقادیر پرت وجود نداشت، مقادیر آماره آزمون  توزیع داده

ها نزدیک به متغیر ء( برای همهVIFآماره ) خطی عامل تورم واریانس نیز نشان داد که مقادیرشد. نتایج حاصل از آزمون هم

باشد. های اجرای تحلیل رگرسیون برقرار و استفاده از مدل رگرسیون بالمانع می فرضعدد یک است، به این ترتیب پیش

نشان  99/0دهد: نتایج برازش میزان تبیین کنندگی را برابر با ها با مدل رگرسیون را نشان می نتایج برازش داده ( 2جدول )

العمر، قابل یق متغیر گرایش به یادگیری مادامدرصد از واریانس رضایت شغلی معلمان زن از طر 99داد؛ به این معنا که، 

بینی (. بنابراین متغیر گرایش به یادگیری مادام العمر، قادر به پیشp ،31/11  =19,1F،99/0=R2=01/0تبیین است )

عدم وجود خود  ءواتسون نشان دهنده -دوربین ارهه بر این متغیر مستقل آمباشد. عالو رضایت شغلی معلمان زن می

باشد. بر است و لذا، استفاده از مدل رگرسیون بالمانع می 2همبستگی در خط مورد نظر رگرسیون، دارای مقداری کمتر از 

متغیر گرایش به یادگیری  دهد که آمده است، بررسی ضریب رگرسیونی و معناداری آن نشان می 2اساس آنچه در جدول 

توان گفت با افزایش دست آورده است، به عبارت دیگر می(، ضریب رگرسیونی معناداری به = p= ,13/0β 01/0العمر)مادام

( به نظر βکند. همچنین با توجه به ضرایب رگرسیون )گرایش به یادگیری، رضایت شغلی معلمان زن افزایش پیدا می

رسد تآثیر زیادی بر روی  دگیری بیش از نیمی از واریانس رضایت شغلی را تبیین کرده و به نظر میرسد که گرایش به یا می

 رضایت شغلی معلمان زن دارد.

 M SD 1 2 9 4 2 9 1 1 3 متغیر

         19/0 11/0 24/2 . خودمدیریتی1

        12/0 10/0** 13/0 92/2 . فرایادگیری2

       99/0 24/0** 24/0** 30/0 31/2 . ابتکار و نوآوری9

آوری . قابلیت جمع4

 اطالعات

92/2 94/0 **91/0 **94/0 **41/0 14/0      

     94/0 22/0** 04/0 -03/0 01/0 12/0 41/2 گیری. قابلیت تصمیم2

    12/0 29/0** 01/0 -14/0 -02/0 -03/0 92/0 91/2 . خودتنظیمی9

   14/0 22/0** 21/0** 19/0 -01/0 02/0 -09/0 19/0 14/2 . خودکنترلی1

. گرایش به یادگیری 1

 مادام العمر

90/2 41/0 **19/0 **12/0 **23/0 **11/0 **22/0 **91/0 **41/0 11/0  

 14/0 13/0** -01/0 -01/0 01/0 19/0** 12/0** 11/0** 13/0** 12/0 91/2 . رضایت شغلی3



 22   گمیشان شهر ابتدایی مقطع زن معلمان شغلی رضایت با العمر مادام یادگیری به گرایش بین رابطه

 بینی رضایت شغلی معلمانالعمر در پیشرگرسیون گرایش به یادگیری مادام ضرایب -2جدول 

 R R2 β t p متغیر پیش بین

 01/0** 31/11 13/0 99/0 13/0 العمرگرایش به یادگیری مادام

 01/0*معناداری در سطح 

 

بینی متغیر وابسته رضایت  العمر در پیش های گرایش به یادگیری مادام همچنین به منظور تعیین سهم هر کدام از مؤلفه

های گرایش به  ( ضرایب رگرسیون مؤلفه9گانه به روش همزمان استفاده گردید. جدول ) شغلی از رگرسیون خطی چند

درصد از  32ها با مدل رگرسیون نشان داد که  دهد. نتایج برازش داده العمر با رضایت شغلی را نشان مییادگیری مادام

)فرایادگیری، ابتکار و نوآوری، قابلیت  های گرایش به یادگیری مادام العمرواریانس رضایت شغلی از طریق ترکیب خطی مؤلفه

های  رتیب مؤلفه(. به این تp ،94/2  =19,1F،32/0=R2=02/0گیری( قابل تبیین است )آوری اطالعات و قابلیت تصمیمجمع

بینی رضایت شغلی معلمان زن هستند. همچنین بر اساس آنچه در العمر، قادر به پیشادگیری مادامگرایش به ی ءذکر شده

مؤلفه گرایش به یادگیری  1ه از بین دهد ک ها نشان می های رگرسیونی و معناداری آن آمده است، بررسی ضریب 9جدول 

آوری اطالعات (، قابلیت جمع=p= ,20/0β 01/0(، ابتکار و نوآوری )=p= ,41/0β 01/0ی فرایادگیری )مؤلفه 4العمر، مادام

(01/0 p= ,19/0 β =و قابلیت تصمیم )( 009/0گیری p= ,29/0-β= ضریب رگرسیونی معنادا ،)اند و  ری به دست آورده

,  =p 92/0( و خودکنترلی )=p=  ,02/0β 29/0(، خودتنظیمی )=p= , 09/0β 29/0دیگر یعنی خودمدیریتی ) ءفهسه مؤل

003/0β=های گرایش به یادگیری مادام( ضریب رگرسیونی معناداری به دست نیاورند. شایان ذکر است که از بین مؤلفه-

ابتکار و نوآوری با ضریب رگرسیون باالتر  ءاند مؤلفهآوردهیت شغلی به دست العمر که ضریب رگرسیونی معناداری با رضا

 ءیری با ضریب رگرسیون منفی رابطهگقابلیت تصمیم ءکند  و مؤلفهه تنهایی تبیین مینیمی از واریانس رضایت شغلی را ب

گیری معلمان زن، تصمیمها نشان داد با افزایش قابلیت عکس با رضایت شغلی دارد؛ به عبارت دیگر در این پژوهش ارزیابی

 کند.ها کاهش پیدا میرضایت شغلی آن
 

 بینی رضایت شغلی العمر در پیشهای گرایش به یادگیری مادام ضرایب رگرسیون مؤلفه -9جدول 
 R R2 β t p متغیرهای پیش بین

 . خودمدیریتی1

32/0 31/0 

09/0 13/1 29/0 

 01/0** 01/11 41/0 . فرایادگیری2

 01/0** 21/21 20/0 و نوآوری. ابتکار 9

 01/0** 19/1 19/0 آوری اطالعات. قابلیت جمع4

 009/0** -21/11 -29/0 گیری. قابلیت تصمیم2

 29/0 12/1 02/0   . خودتنظیمی9

 92/0 41/0 003/0   . خودکنترلی1

 01/0*معناداری در سطح 

 

 گیریبحث و نتیجه
تنها مختص به فضای کالس درس و یا ساختارهای سنتی که وظیفه آموزش و یادگیری در دنیای امروز توجه به یادگیری 

های مختلف تاکید دارند.  ها و زمان باشد، بلکه همه ساختارهای جوامع امروزی بر این مهم و در مکان را بر عهده دارند نمی

هر لحظه عمر دانش بشری در حال کوتاه شدن  نماید که بدانیم در عصر انفجار اطالعات، در ترجلوه میاین موضوع زمانی مهم

-ها حاصل می هایی که در کالس درس و در دانشگاه توان با همان یادگیری است و با توجه به تکنولوژی رو به پیشرفت، نمی
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 شود، انتظار تغییر و تحول چه در خود فرد و چه در محیط زندگی و کار داشت، چرا که آن اطالعات و دانش دیگر پاسخگوی

تواند این  العمر و تاثیراتی که می یادگیری مادام ءاین راستا مقوله نیازهای در حال رشد و تغییر جوامع امروزی نیست، در

ترین گردد که مقوله رضایت شغلی یکی از مهم حوزه از یادگیری بر سایر متغیرهای روانشاختی و سازمانی بگذارد مطرح می

نوع نگرش ما به کار و به عنوان یک نیروی محرکه برای تولید، تالش و خدمت به خود  ءهمتغیرها است؛ زیرا تعیین کنند این

 العمر با رضایت شغلی صورت پذیرفت. یادگیری مادام ءاین راستا  با هدف بررسی رابطه باشد؛ پژوهش حاضر در و جامعه می

العمر، بیشترین میانگین متعلق به  یادگیری مادامهای گرایش به  از بین مؤلفه نتایج در بخش آمار توصیفی نشان داد که؛ 

های ( بوده است. یافته92/2آوری اطالعات ) قابلیت جمع ء کمترین میانگین متعلق به مؤلفه ( و31/2ابتکار و نوآوری ) ء مؤلفه

شغلی بود و از بین ضایت العمر و ر مثبت و معنادار گرایش به یادگیری مادام ء رابطه ء اصل از ضریب همبستگی نشان دهندهح

آوری  قابلیت جمع خود مدیریتی، فرایادگیری، ابتکار و نوآوری و ء لعمر، چهار مؤلفها گرایش به یادگیری مادام ء مؤلفه 1

دیگر یعنی )قابلیت تصمیم گیری، خود  ء شغلی به دست آوردند و سه مؤلفه مثبت و معناداری با رضایت ء اطالعات رابطه

 -ابتدا، نتایج آزمون کولموگروف  ای با رضایت شغلی نشان ندادند. در بخش آمار استنباطی نیز ( رابطهتنظیمی و خود کنترلی

( سپس نتایج مربوط به تحلیل =KS  93/0 های مربوط به متغیر وابسته بود ) اسمیرنوف حاکی از نرمال بودن توزیع داده

باشد و العمر قادر به پیش بینی رضایت شغلی معلمان میدامکه متغیر گرایش به یادگیری مارگرسیون خطی ساده نشان داد 

یابد. عالوه بر این نتایج آزمون تحلیل  العمر، رضایت شغلی نیز افزایش می به عبارتی با افزایش گرایش به یادگیری مادام

ود مدیریتی، العمر )خ های گرایش به یادگیری مادام بینی سهم هر یک از مؤلفه گانه برای پیش رگرسیون خطی چند

بینی  گیری، خودتنظیمی و خودکنترلی( در پیشآوری اطالعات، قابلیت تصمیمفرایادگیری، ابتکار و نوآوری، قابلیت جمع

گرایش به یادگیری  ء مؤلفه 4شغلی از طریق ترکیب خطی درصد از واریانس رضایت  32رضایت شغلی معلمان نشان داد که 

ین بود. در واقع از بین گیری( قابل تبی آوری اطالعات و قابلیت تصمیمر و نوآوری، قابلیت جمع)فرایادگیری، ابتکا  مادام العمر

آوری اطالعات و قابلیت : فرایادگیری، ابتکار و نوآوری، قابلیت جمعءمؤلفه 4گرایش به یادگیری مادام العمر،  ء مؤلفه 1

 ء مؤلفه 9بینی رضایت شغلی معلمان زن نقش دارند و  گیری ضریب رگرسیونی معناداری به دست آورده و در پیش تصمیم

بینی  کنترلی، ضریب رگرسیونی معناداری به دست نیاورده و لذا در پیش تنظیمی و خود دیگر ؛ یعنی خود مدیریتی، خود

العمر امهای گرایش به یادگیری مادواریانس متغیر رضایت شغلی معلمان زن نقش ندارند. شایان ذکر است که از بین مؤلفه

ابتکار و نوآوری با ضریب رگرسیون باالتر، نیمی از  ءاند مؤلفهدست آورده که ضریب رگرسیونی معناداری با رضایت شغلی به

عکس با  ءیری با ضریب رگرسیون منفی رابطهی قابلیت تصمیم گو مؤلفه کند واریانس رضایت شغلی را به تنهایی تبیین می

گیری معلمان زن رضایت شغلی ها نشان داد با افزایش قابلیت تصمیمتی در این پژوهش ارزیابیرضایت شغلی دارد؛ به عبار

ترین عوامل موفقیت همه کند. در تبیین نتایج کلی پژوهش می توان بیان کرد، یادگیری یکی از مهم ها کاهش پیدا میآن

ها نیازمند توسعه یادگیری در همه اشکال  و در شرایط کنونی سازمان  (Senge and et al, 1999)شود  ها محسوب می سازمان

ها و الگوهای جدید را در سازمان نهادینه کنند  باشند تا به وسیله آن بتوانند خالقیت، به روز بودن و به کارگیری ایده آن می

(Sherif & Xing, 2006) مان و دانش و تخصصی است که وی اهمیت نیروی انسانی در هر ساز ء. این موضوع نشان دهنده

. به همین دلیل زمانی که نیروی (Jolodar and Jolodar, 2012)توان در جهت اهداف سازمان استفاده نمود داشته و از آن می

های الزم خویش را در شغل خود را دارد، در  انسانی به این احساس دست پیدا کند که توانایی الزم برای یادگیری توانایی

شود با توسعه  شود. از این رو توصیه می احساس کمبود حداقل در این حوزه نکرده و رضایت شغلی ایجاد مینتیجه 

 های سازمانی در خصوص یادگیری مادام العمر زمینه رضایت شغلی کارکنان فراهم گردد. آموزش
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