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Abstract 

The purpose of this study is to explain the work experience of teachers in Bojnord. In this 
regard, a conceptual model of research consisting of three main variables "workplace 
variables", "job characteristics" and "job outcomes" was designed. The statistical population 
of the study is all teachers in Bojnord and surrounding villages, which were 14,000 people. 
The standard questionnaires were used by Rizzo et al. (1970), Babin and Bulls (1996), 
Hackman and Oldham (1980), Churchill et al. (1974), and Bush et al. (1990). The statistical 
population of the study was all teachers in Bojnord city and the sample size was estimated to 
be 374 people using Cochran's formula. To ensure the return of the questionnaires, 390 
questionnaires were distributed by simple random sampling and 385 questionnaires were 
collected and analyzed. Data were analyzed by structural equation modeling and LISREL 
and SPSS software. The results showed that the work experience of teachers working in urban 
and rural areas is different and modulates the relationship between work environment 
variables and job outcomes. Also, work environment variables affect teachers' job outcomes 
and job characteristics facilitate this relationship. The results of this study can be a practical 
guide for school principals who have served in deprived areas of the country and are 
concerned about increasing the quality of education and excellence of students and teachers 
of their school. 

Keywords: Job involvement, Job performance, Job satisfaction, Role ambiguity, Role 
conflict.  
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 معلمان مناطق محروم با نقش واسطة  یتجربة کار نییتب

 یشغل یهایژگیو

 4زاده، محمد شیخ3، مرضیه مالمحمد زمانی2سکینه نعمتی داغیان، 1زهرا نیکخواه فرخانی

 ، بجنورد، ایرانعلوم انسانی، دانشگاه بجنورد ةگروه مدیریت بازرگانی، دانشکد، . دانشیار1
 ، مشهد، ایران، دانشگاه فردوسی مشهددیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیککارشناسی ارشد م . دانشجو2
 ، مشهد، ایرانانشگاه فردوسی مشهدد، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک. 3

 ، بجنورد، ایرانعلوم انسانی، دانشگاه بجنورد ةگروه مدیریت بازرگانی، دانشکداستادیار،  .4

 (09/12/1399؛ تاریخ پذیرش: 15/04/1399)تاریخ دریافت:  

 چکیده

 اصلی متغیر سه بر مشتمل تحقیق مفهومی مدل راستا، همین در. است بجنورد شهرستان معلمان کاریتجربة  تبیین هدف پژوهش حاضر
هش، همة معلمان شهرستان بجنورد و جامعة آماری پژو .شد طراحی «شغلی پیامدهای»و  «شغلی هایویژگی» ،«کار محیط متغیرهای»

 بولس و (، بابین1970های استاندارد ریزو و همکاران )پرسشنامه از هاداده آوریجمع نفر بودند. برای 14000روستاهای اطراف آن است که 
 همة پژوهش، آماری عةجام ( بهره گرفته شد.1990(، و بوش و همکاران )1974(، چرچیل و همکاران )1980هاکمن و اولدهام )(،  1996)

 390 ها،شد. برای اطمینان از بازگشت پرسشنامه برآورد نفر 374 فرمول کوکران از استفاده با نمونه حجم و بودند بجنورد شهرستان معلمان
 عادالتم سازیمدل روش با هاداده. شد تحلیل و آوریجمع پرسشنامه 385 و شده توزیع تصادفی ساده گیرینمونه روش به پرسشنامه
 روستا با شهر در خدمت به مشغول معلمان تجربة کاری که بود آن دهندةنشان نتایج. شد تحلیل SPSS و Lisrel افزارنرم و ساختاری
پیامدهای شغلی  محیط کار بر متغیرهای همچنین،. کندمی تعدیل را شغلی پیامدهای و کاریمحیط متغیرهای میان است و رابطة متفاوت

 باشد مدارسی مدیران برای عملی راهنمای تواندمی پژوهش این نتایج .کندهای شغلی این رابطه را تسهیل میرگذارند و ویژگیمعلمان تاثی
 .دارند را خود مدرسه معلمان و آموزاندانش تعالی و آموزشی کیفیت افزایش دغدغة و کرده خدمت کشور محروم مناطق در که

 قش، درگیری شغلی، رضایت شغلی، عملکرد شغلی.ابهام نقش، تعارض ن واژگان کلیدی:
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 مقدمه

آموزش و پرورش  ،هر جامعه است. در حقیقت از مهمترین نهادهای اجتماعی در ،آموزش و پرورش

تک متغیرها، ثیر بر تکأتواند با تسازد و میدهد، بارور میکند، شکل میفرهنگ جامعه را ایجاد می

ش، رشک بازوی توانمند آموزش و پروی(. ب1390 ،دهان و سیدیگل، )طاهری دکنفرهنگ را ایجاد 

آموزان به فعالیت معلمانی دلسوز هستند که در شرایط گوناگون با عشق به آموزش و بالندگی دانش

محیط شغلی  ،شوددهند. یکی از عواملی که موجب پیچیدگی در زندگی معلمان میخود ادامه می

ای از زندگی را تحت تأثیر قرار دهد. قسمت عمدهها آن ی زندگیهاتواند دیگر بخشاست که می

(. یکی از عواملی که در 1395شود )خاجوی و برزگر، هر فرد در محیط کاری وی سپری می ةروزان

و تعارض نقش ابهام ابهام نقش و تعارض نقش است.  ،شودکاری توسط معلمان ادراک میمحیط

شده و از ها آن اعمال فشار به افراد باعث کاهش سطح انرژی فشارآور باعنوان دو عامل  نقش به

)یادگار و  دکنفراهم میها ة آنو تمایالت خالقان ایاین طریق زمینه را برای تضعیف عملکرد وظیفه

های و نقش دهبیان ش یبه صورت واضح و روشن معلمان رچه وظایف(. به عبارتی، ه1397صیف، 

خواهدیافت. افزایش  یکاهش و تعهد سازمانها آن و تعارض نقش در، ابهام شود مشخصها آن کاری

روشنی ندارند،  دید ،های متفاوتی که در محیط کار باید ایفا کنندضرورت نقش ةگاه کارکنان دربار

 ینقشهای ضرورت یةکه نوعی حس عدم اطمینان دربار شودتواند به ابهام نقش منتهی این مسئله می

دهد زمانی رخ می ،بهام نقش در واقع(. ا2017، 1ند )ریگوفرد ایفا ک ،رودیه انتظار مک خاص است

باشد داشته های مورد انتظار سازمان که فرد درک نادرستی از نقش خویش در سازمان و خواسته

کار توسط معلمان پنداشت از دیگر عواملی است که در محیط سرپرست(. حمایت 2014، 2)چاهان

شده را (. حمایت سازمانی ادراک2012، 3مؤثر است )چنگ و شیها آن د شغلیبر عملکر و ،شودمی

آقابابایی، دانند )دامغانیان، جمشیدی و قلعهمیاهمیت و مراقبت سازمان  ةاحساس واقعی افراد دربار

کنند، حمایت می هاتوجه کرده و از آن ها(. اگر معلمان ادراک کنند که مدیران به نیازهای آن1394
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3. Chiang & Hsieh 
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فرصت ابراز نظر داده شده و جو اعتماد در سازمان حاکم باشد، تعهدشان به سازمان ارتقا  هاه آنو ب

(. 1397)رحمانی و حیدری،  شودها منجر آن شغلی عملکرد افزایش به تواندمی خواهد یافت که

؛ زیرا  کننددانند، نوعی ارتباط احساسی با سازمان برقرار میمعلمانی که سازمان را حامی خود می

حمایت سازمانی به درک نیازهای معلمان منجر شده و احساس تعلق به سازمان را در فرد ایجاد 

سازمانی (. بر اساس رویکرد مبادلة اجتماعی، پیامدهای حمایت 2014و همکاران،  1کاسمیرکند )می

ت سازمان، بهبود وری، بهبود عملکرد، کمک به همکاران، پیشرفاند از افزایش بهرهشده عبارتادراک

(. از طرفی، حمایت 2013، 2تعهد سازمانی و افزایش رفتار شهروندی در سازمان )اخیلندرا و صدهانا

شود که معلمان مدیر مستقیم خود را حامی خود ببینند و سرپرست نیز به این صورت تعریف می

دهد نشان می العاتمط (.2014و همکاران،  3کند )کانگها را درک میاحساس کنند او نگرانی آن

سرپرستان تنها منابع اطالعاتی کارکنان در سازمان نیستند، اما ادراک کارکنان از موقعیت کاریشان در 

کنند، اثر مثبتی بر دهند. زمانی که سرپرستان از کارکنان حمایت میسازمان را تحت تأثیر قرار می

حساس را ادراک کنند که سازمان دلواپس هنگامی که کارکنان این ا .گذارندها میآن رفتار و نگرش

دهد، خود را جزئی از است و نیروهای خود را مورد مساعدت و حمایت قرار میها آن خوشبختی

دانند و نسبت به سازمان احساس پایبندی و وفاداری آورده، آن را معرف خود می شماره سازمان ب

( در پژوهشی نشان دادند 1396) وبخت، نقشبندی و نگر(. کشت2012)چانگ و همکاران، کنند می

رفتار شهروندی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی  ةکنندبینیتواند پیششده میحمایت سازمانی ادراک

، رضایت و احساس به عنوان اشتیاقکاری است که باشد. درگیری شغلی، از دیگر متغیرهای محیط

که موجب شود کارکنان از شرح وظایف ای است، به گونه کار تعریف شده شور و شعف در محیط

(. درگیرشدن در شغل سه بعد دارد: 1394محمدی و همکاران، و اهداف سازمان نیز فراتر روند )شاه

الف( شور و حرارت در کار: سطح باالیی از انرژی و تحمل روانی فرد در هنگام کار و تمایل به 

تگی عمیق با یک کار و احساس شدن: دلبسب( وقف ؛صرف تالش در آن کار با وجود سختی

تمرکز شدید و اشتغال به یک کار با رضایت خاطر  شدن:ج( غرق ؛اهمیت، جدیت و چالش در کار

                                                           
1. Casimir  
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شدن او از و جداده نکرو احساس شادی در حین کار، به طوری که فرد گذشت زمان را احساس 

در کار شوق بیشتری کارکنان درگیر .(1394گیرد )زرتشتیان و همکاران، سختی صورت میکار به

به ها آن برای انجام کارهای خود داشته، تمایل به ترک خدمت در آن ها کاهش یافته و وفاداری

 (. 1395سازمان افزایش خواهد یافت )روته و بیتا، 

افتخار به  که این امر موجب کاهشکنند انگیزگی میبی و افراد به مرور زمان احساس نارضایتی

. در دیدگاه زندبه اثربخشی نقش آموزش و پرورش لطمه می وشده ها نآ شغل و درگیری شغلی

است ها آن ویژگی شغلی، خود شغل عاملی مهم برای برانگیختن کارکنان و ایجاد رضایت پایدار در

های دار مدل ویژگیااثرگذاری معن دهندة(. شواهد تجربی نشان1395، ، ابزری و مؤیدی)شایمی

های در صورتی که شغلی از نظر ویژگی. (2016، 1و یحیی ست )جوهریشغلی بر عملکرد شغلی ا

بخشد و از خستگی شغلی نیروی کار شغلی غنی باشد، عملکرد کارکنان را تا حد زیادی بهبود می

ها، (. ویژگی شغل اشاره به چگونگی فعالیت2012، 2کند )گریفین، هوگان و لمبرتجلوگیری می

هاکمن ترین الگوی ویژگی شغل مربوط به معروف. یک شغل دارد وظایف، تکالیف و ابعاد مختلف

 ها،های شغلی آندهد. در مدل ویژگیاست که پنج بعد ماهیت کار را تشکیل می (1980) 3و اولدمن

های شغل شامل تنوع مهارت، هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، استقالل و بازخورد هستند. اگر ویژگی

توان انتظار داشت حاالت روانی مثبتی مانند تجربه شته باشد میها در شغل وجود دااین ویژگی

های کاری، در کارکنان بااهمیت بودن کار، تجربه مسئولیت در کار و اطالع از نتایج واقعی فعالیت

ایجاد شود و پیامدهای شغلی مانند عملکرد کاری با کیفیت باال یا کارایی بیشتر و غیبت و ترک 

 دهد. ی فردی مانند انگیزة درونی در کار و رضایت شغلی، روی میخدمت پایین و پیامدها

های آموزشی از جمله آموزش و پرورش، به دلیل ، محیط(2014) 4ة سینومنا و ساندادبه گفت

 عملکرد شغلی معلمان و عوامل اثرگذار برای به توجه ویژه بایدداشتن نقش مهم تربیتی در جامعه 

 توانبندی میمختلفی از عملکرد شغلی ارائه شده است. در یک جمع هایآن داشته باشند. تعریف
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وری و نتایج سازمانی عملکرد معادل با بهره ،ندی کرد: در دیدگاه اولبرا به دو دیدگاه تقسیم ها آن

عملکرد در سطح کارکنان و با توجه به نتایج و پیامدهای  ،است؛ در دیدگاه دومدر نظر گرفته شده

ای عملکرد شغلی به معنای درجه .(1396 )اسماعیلی و صیدزاده، شودسنجیده میها نآ هایفعالیت

دهند است که کارکنان مشاغلی را که در یک شرایط کاری معین به آنان واگذار شده است، انجام می

عملکرد شغلی را به  ،معروف خود ةپاترسون در نظری ،به طور کلی .(2007، 1)موهلدین و تاهیر

رود و عملکرد کند که از فرد شاغل انتظار میهای منسجم و هدفمند اطالق میی از فعالیتامجموعه

احساس مسئولیت در کار و رعایت نظم و  ،همکاری در کار ،کارکنان را تابع چهار عامل بهبود کار

 تردید عملکرد شغلی معلمان ازبی(. 1391 ،، خداوردیان و نعیمی)شیرازی داندانضباط در کار می

عملکرد شغلی با عوامل بسیاری از  ،وری تأثیر بگذارد و همچنینتواند بر بهرهمواردی است که می

های شخصیتی در ارتباط جمله انگیزش، توانایی، عوامل محیطی و سازمانی، سبک زندگی و ویژگی

ها ییهای متنوع، تواناهای آموزشی به دانش و تخصصنظام بقا و کارآمدی (.1397)باقرپور،  است

هر چه معلمان از آمادگی، شایستگی و  .ویژه معلمان بستگی دارده های منابع انسانی، بو مهارت

 ها خواهند داشتسهم بیشتری در ارتقای سطح کارایی نظام ،توانمندی بیشتر برخوردار باشند

عملکرد تواند موجب بهبود یکی از عواملی که می.( 1397، ، مشایخی و محمدی شیرمحله)آذرنیوشان

رضایت شغلی است. نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که رضایت شغلی کارکنان  شود،معلمان 

 (.1394، دار و فراشبندی، گله)محتشم شودمی ها آن منجر به بهبود عملکرد شغلی

 یقینبهتوجهی به رضایت شغلی معلمان باشد که تواند بییکی از مشکالت آموزش و پرورش می

 هایگذارد. تعریفن بر کسی پوشیده نیست و تا حدودی بر کیفیت آموزش نیز اثر میاهمیت آ

، رضایت (1395) ، علیزاده و عبداللهیسرشتاست. رحمان مختلفی از رضایت شغلی بیان شده

 اند.کردهتعریف  ،های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارندشغلی را میزان احساسات و نگرش

و  خود پیشرفت ةشود که انسان از اشتغال به کار و فعالیت، مشاهدمانی ایجاد میرضایت از شغل ز

احساس  ،های فردیها و رغبتهای اجتماعی و به ظهور رساندن تواناییانجام برخی مسئولیت

رضایت شغلی یک واکنش احساسی به  ،به طور کلی .(1391د )بخشایش و آذرنیاد، کنخوشایندی 

                                                           
1. Mohyeldin &Tahir 
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شود فرد بگوید از شغل خود رضایت اجتماعی محیط کار است که باعث می شرایط فیزیکی و ،کار

هایش مطابقت هنگامی که شغل فرد با باورها و خواسته (.1396د )اسماعیلی و صیدزاده، دارد یا ندار

ثیر بسزایی در أحمایت سازمانی مهیا باشد، ت ،داشته باشد و عوامل مثبتی همانند همکاران خوب

، ترکان و آبادینتایج پژوهش زارع شاه ،همچنینمعلمان خواهد گذاشت. کسب رضایت شغلی 

دهد میانگین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در بین زنان با تفاوتی معنادار ( نشان می1391)حیدری 

(، 2004) 1های محققانی همچون وون پراگ و فرر ای کبونلکه با نتایج پژوهشاز مردان بیشتر است 

این محققان معتقدند زنان رضایت شغلی بیشتری را  ( همخوان است؛2006) 2و گزیگلی و تنسل

 کنند.نسبت به مردان تجربه می

به طرز تلقی یا قضاوتی که اعضای یک سازمان نسبت  ،ترین نگرشرضایت شغلی به عنوان مهم

ساس بروز خالقیت و اح ،شود که باعث افزایش کاراییمی گوبه شغل و محیط کار خود دارند باز

روحیه و افزایش رضایت شغلی و بهبود عملکرد از  یارتقا بنابراین،شود. رضایت فردی می

 3کنند )ارباناندرکاران آموزش و پرورش باید به آن توجه بیشتری موضوعات مهمی است که دست

 (.2019 و همکاران،

 ،موزشیاست که از لحاظ فضای آ ایرانی محروم هاآناستان خراسان شمالی از جمله است

زیادی  ةتجهیزات و امکانات موجود در مدارس با استانداردهای موجود در سطح مدارس کشور فاصل

دارد. اکثر معلمان در شهرستان بجنورد به دلیل شرایط غیر استاندارد، از جمله کمبود فضای آموزشی، 

و محیطی غیر کمبود امکانات آموزشی الزم، وضعیت فیزیکی  آموزان در کالس،آمار باالی دانش

استاندارد و مسافت طوالنی مسیرهای رفت و آمد، تمایل چندانی به خدمت در مدارس شهرستان 

بلکه تمایل به  ،کنندشغل خود را ترک نمیه بجنورد و اطراف آن را ندارند. البته معلمان یکبار

خدمت دهند و در گذر زمان تمایل به ترک خدمت را به طور تدریجی در خود پرورش میترک

این امر  ،شود. در نتیجهبودن رضایت شغلی آنان میباالی معلمان منجر به ناخشنودی شغلی و پایین

آموزان اثر شود که بر کیفیت تعلیم و تربیت دانشسطح پایینی از عملکرد شغلی معلمان حاصل می

                                                           
1. Van Praag & Ferrer-I-Carbonell 

2. Gaziougly & Tensel 

3. Urban 
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به آموزش و اجتماعی نیاز های مسیر تغییر و تحوالت و پیشرفت ،گذارد. از سوی دیگرمنفی می

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر  ،کند. نظر به اهمیت این مسئلهپرورش اثر بخش را ضروری می

های شغلی و پیامدهای شغلی معلمان شهرستان بجنورد به عنوان یکی کاری ویژگیمتغیرهای محیط

 است. ایرانی محروم ها آناز شهرست

بین هر یک از نشان دادند پژوهشی  ( در1398) واحدی در زمینة پژوهش حاضر، ندایی و

معناداری وجود دارد. ای با عملکرد شغلی معلمان همبستگی مثبت و های اخالق حرفهمؤلفه

های آموزش ضمن خدمت مجازی تمامی مؤلفه ند( نشان داد1397) خدایی و رهبری مستحفظیان،

استفاده از اینترنت و آشنایی با  یتعامالت انسانی، ارتقا ییادگیری، ارتقا -فرایند یاددهی  ی)ارتقا

و ها و الگوهای جدید آموزشی، جویی از زمان، مهارت فنی و عملی، استفاده از روشرایانه، صرفه

 (1397)هاشمی  .دارندبدنی را بینی عملکرد شغلی معلمان تربیت( توانایی پیشایش به تربیت بدنیگر

داری در کاهش مشکالت مربوط به اتأثیر معن آگاهیآموزش گروهی مبتنی بر ذهن ةنشان داد برنام

کننده در این فرسودگی شغلی کارکنان و افزایش مثبتی در نمرات رضایت شغلی کارکنان شرکت

 ثر است.ؤها داشته و آموزش گروهی در بهبود وضعیت کارکنان دارای فرسودگی شغلی مبرنامه

 با شدهدرک سازمانی حمایت بعد جپن بین داریمعنا رابطة داد نشان ( در پژوهشی1396بای )

 توان توانمندسازی، و آموزش، داد نشان نتایج نیز رگرسیونی تحلیل در. دارد وجود شغلی عملکرد

 بیننشان داد  (1396) نتایج پژوهش کرامتی .دارند را بدنی تربیت معلمان شغلی عملکرد بینیپیش

 رگرسیون تحلیل نتایج. دارد وجود منفی همبستگی آن ابعاد معلمان و شغلی عملکرد و نقش تعارض

 را شغلی عملکرد متغیر واریانس کل درصد 20بیش از  مجموع، در نقش تعارض که داد نشان نیز

 تریقوی صورت شغلی به الزامات دادند نشان( 1396)و همکاران  خسروی دانش .کنندمی تبیین

 با متغیر دو این ةرابط ،همچنین ،کندمی بینیپیش را معلمان عاطفی خستگی، شغلی منابع به نسبت

 ةرابط ،عاطفی خستگی داد نشان نتایج ،این بر عالوه شد. مشاهده یکدیگر مخالف اما برابر نیرومندی

 به را معلمان سازمانی تعهد و شغلی منابع بین ةرابط نیرومندی و سالمت و شغلی الزامات بین

 .کنندمی گریمیانجی جزئی صورت
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شغلی معلمان مورد  درگیری میانگین ندداد پژوهشی نشاندر  (1394 ران )و همکا زردشتیان

 و سازمانی حمایت درک بوده و بین سازمانی حمایت درک و شهروندی رفتار از بیشتر بررسی

 حمایت دار میان درکاارتباط معن طورهمین .دارد وجود داریامعن ارتباط شغلی معلمان درگیری

 شغلی درگیری بین و( جوانمردی و مدنی فضیلت ،دوستینوع) ابعاد و شهروندی رفتار و سازمانی

 .تأیید شد ابعاد رفتار و

 و مدرسه کار شرایط هدف بررسی اهمیت با ( پژوهشی2020) 1جانسونبرگ و توروپوا، مای

 شغلی رضایت بین روابط مطالعه این در .دادند ها انجاممعلمان بر رضایت شغلی آن هایویژگی

 این شد. در بررسی هشتم پایة ریاضی معلمان برای معلم هایویژگی و مدرسه کار طشرای معلم،

 تحلیل. شد استفاده سوئد از( علوم و ریاضیات المللیبین مطالعة )روند 15تیمز  هایداده از مطالعه

 قرار استفاده مورد پژوهش اصلی روش عنوان به ساختاری معادالت سازیمدل و تأییدی عاملی

 معلمان شغلی رضایت و مدرسه کار شرایط بین معناداری ارتباط داد نشان پژوهش تایجن. گرفت

 .دارد وجود

 به آموزشی رهبری و شدهتوزیع رهبریند داد نشان پژوهشیدر ( 2020) 2لیو، بلیباس و گاماس

 همچنین،. دارند مستقیم و مثبت ةرابط معلمان خودکارآمدی و معلمان شغلی رضایت با ،ترتیب

 دارد، ارتباط خودکارآمدی و معلمان شغلی رضایت با مستقیم غیر و مثبت طور به شدهتوزیع ریرهب

 میانجیگری آثار طریق از معلمان شغلی رضایت با مستقیم غیر طور به آموزشی رهبری که حالی در

 .دارد ارتباط همکاران و مدرسه حمایتی فرهنگ

 شغلی رضایت بر ایحرفه همکاری و رهبری سبک بررسی هدف با ( پژوهشی2019) 3تورز

 تشکیل متحده ایاالت در معلم 1926 و مدرسه122 را پژوهش این آماری ةجامع. دادند انجام معلمان

 مطالعه این نتایج .شد تحلیل و تجزیه( HLM) مراتبیسلسله خطی مدل از استفاده با هاداده. دادندمی

                                                           
1. Toropova, Myrberg & Johansson 
2. Liu 

3. Torres 
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 همکاری بر رهبری سبک کنندگیتعدیل با یفرد فرهنگ و سازمانی فرهنگ متغیرهای داد نشان

 رهبری هایسبک باید داشت اذعان همچنین پژوهش این. است ثیرگذارأت شغلی رضایت و ایحرفه

 .یابد افزایش معلمان شغلی رضایت تا ،باشد متفاوت مناطق سایر با برخوردارترکم مناطق در

یت شغلی، فرسودگی شغلی و ( پژوهشی با هدف بررسی تاثیر جنسیت بر رضا2018)  1ساک

بدبینی سازمانی معلمان انجام داد. نتایج نشان داد اختالف معناداری بین معلمان زن و مرد در هر سه 

تری متغیر وجود دارد. مردان از سطح باالتری از بدبینی سازمانی و میانگین رضایت شغلی پایین

 ردان بیش از زنان بود.نسبت به معلمان زن برخوردارند. همچنین، فرسودگی شغلی م

های شغلی و توسعة کارراهة شغلی های فردی، ویژگی( به بررسی تأثیر ویژگی2014) 2داریانتو

 استان ایفنی حرفه مدارس در شغلی معلمان پرداختند. جامعة آماری این پژوهش معلمان بر رضایت

ا با استفاده از پرسشنامه هنفر برآورد شد و داده 166بود. حجم نمونه  اندونزی شمالی سوماترا

 مستقیما   شغلی کارراهة توسعة و شغلیهای ویژگی فردی، هایویژگی داد نتایج نشان آوری شد.جمع

 . گذارندمی معلمان تأثیر شغلی رضایت بر

 رضایت مهمهای کنندهبینیتعارض نقش و ابهام نقش پیش ند( نشان داد2011) 3کرونی و دلکویا

 هستند. شغلی

 بر نقش و ابهام نقش ( به بررسی تأثیر تعارض2004) 4س، تئوداراکیس و گولیماریسکاستلی

. بودند یونان در بدنی تربیت معلم 61 نمونه اعضای. پرداختند بدنی تربیت معلمان در شغلی رضایت

 ابهام و نقش داد تعارض تحلیل شد، نتایج نشان چندمتغیره رگرسیون ها با استفاده از تحلیلداده

 هستند. شغلی رضایت مهم هایکنندهبینیپیش نقش،

 های پژوهش و مدل مفهومی تحقیق آورده شده است:فرضیه ،ادامه در

های شغلی معلمان شهرستان بجنورد تأثیر مثبت و متغیرهای محیط کار بر ویژگی :فرضیة اول

 دار دارد.معنا

                                                           
1. Sak 

2. Daryanto 
3. Cervoni & DeLucia-Waack 

4. Koustelios, Theodorakis & Goulimaris 
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تان بجنورد تأثیر مثبت و متغیرهای محیط کار بر پیامدهای شغلی معلمان شهرس دوم: فرضیة

 معنادار دارد.

دار های شغلی بر پیامدهای شغلی معلمان شهرستان بجنورد تأثیر مثبت و معناویژگی فرضیة سوم:

 دارد.

های شغلی معلمان محل خدمت بر رابطة میان متغیرهای محیط کاری و ویژگی فرضیة چهارم:

 شهرستان بجنورد تأثیرگذار است.

خدمت بر رابطة میان متغیرهای محیط کاری و پیامدهای شغلی معلمان محل  فرضیة پنجم:

 شهرستان بجنورد تأثیرگذار است.

های شغلی و پیامدهای شغلی معلمان شهرستان محل خدمت بر رابطة میان ویژگی فرضیة ششم:

 بجنورد تأثیرگذار است.

 

 
 

 

 

 

 

 
 پژوهشمدل مفهومی  .1شکل 

 شناسی پژوهشروش

متغیرهای  میان ةرابط در این پژوهش زیرا وهشی توصیفی از نوع همبستگی است،پژوهش حاضر، پژ

شده است؛ و از نظر هدف  تحلیل تحقیق هدف های شغل و پیامدهای شغلی براساسمحیط، ویژگی

 ابهام نقش

 تعارض نقش

حمایت 
 سرپرست

 درگیری شغلی

 متغیرهای محیط کار 

 رضایت شغلی

 عملکرد شغلی

 شغلی پیامدهای

های ویژگی
 شغل

 محل خدمت

H

H

H

H

H

H
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کمک به مدیران فعال در آموزش و پرورش برای اتخاذ  کاربردی است، زیرا هدف از انجام آن

 تحقیق، آماری ةجامعبرخوردار است. امدهای شغلی معلمان در مناطق کمیبهبود پ هایی برایتصمیم

 با نمونه حجم. رسیدمی نفر 14000 بهها آن شمار که بودند بجنورد شهرستان معلمان تمامی

 390 ها،پرسشنامه تکمیل از اطمینان برای که شد برآورد نفر 374 کوکران فرمول از گیریبهره

 هایپیگیری با ،نهایت در. دش توزیع ساده تصادفی گیرینمونه روش زا گیریبهره با پرسشنامه

 استفاده پرسشنامه ابزار از هاداده آوریجمع برای. و تحلیل شد بازگردانده پرسشنامه385 شده،انجام

 1ریزو، هاوس و لیترزمن سؤالیشش پرسشنامه از نقش ابهام و نقش تعارض سنجش برای. شد

 سنجش برای ،(1996) 2بولس و بابین سؤالیسه پرسشنامة از سازمانی ایتحم سنجش برای ،(1970)

 از شغلی هایویژگی سنجش ، برای(1996) بولس و بابین سؤالیسه پرسشنامة از شغلی درگیری

 پرسشنامة از شغلی رضایت سنجش برای ؛(1980) 3اولدهام و هاکمن سؤالیچهار پرسشنامه

 از معلمان شغلی عملکرد سنجش برای و( 1974) 4و والکرچرچیل، فورد  شغلی رضایت سؤالیسه

 طیف اساس بر االتؤس میتما. شد گرفتهبهره( 1990)همکاران  و 5بوش سؤالیسه پرسشنامة

 استفاده محتوی تحلیل روش از هاداده روایی بررسی برای. بودند شده طراحی لیکرت ایگزینهپنج

 پژوهش این موضوعی ةحوز متخصصان از که ازمانیس و دانشگاهی خبرگان از نفر 13 از و شد

 سازمانی، رفتار ةحوز در دکتری مدرک دارای و داشته آشنایی آن مراحل و پرسشنامه تدوین با بوده،

 سؤاالت از یک هر شد درخواست ،بودند آموزشی مدیریت و تربیتی علوم و انسانی منابع مدیریت

 «نیست ضروری ولی ،است مفید گویه» ،«است ضروری گویه» لیکرتای گزینهسه طیف اساس بر را

 روایی نسبت ،(9751) 6الوشه فرمول اساس بر ،سپس. کنند بندیطبقه «ندارد ضرورتی گویه» و

 است: ارائه شده 1جدول  ها دربرای هریک از گویه CVI میزان شاخصمحاسبه شد.  محتوایی
 

 

                                                           
1. Rizzo, House & Lirtzman 

2. Babin and Boles 

3. Hackman & Oldham 

4. Churchill, Ford & Walker 

5. Bush 

6. Lawshe 
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 CVIمقادیر شاخص . 1جدول 

 CVI شمارة گویه CVI شمارة گویه CVI یهشمارة گو CVI شمارة گویه

1 69/0 7 1 13 69/0 19 1 

2 84/0 8 69/0 14 69/0 20 69/0 

3 69/0 9 84/0 15 69/0 21 84/0 

4 69/0 10 69/0 16 84/0 22 69/0 

5 84/0 11 69/0 17 69/0   

6 69/0 12 84/0 18 1   

محاسبه شد که بیشتر از حداقل  69/0بیشتر از ها شود عدد برای تمامی گویهگونه که مشاهده میهمان

 روایی محتوای پرسشنامه است. ةدهندبوده و نشان56/0 مورد قبول

بخش  در و تأیید شد.بررسی تأییدی  روایی سازه و روایی همگرا نیز با استفاده از تحلیل عاملی

پژوهش از روش  برای سنجش پایایی ابزار خصوص آن صحبت شده است. تحلیل نتایج به تفصیل در

 به تصویر کشیده شده است. 2متداول آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در جدول 
 

 مقادیر آلفای کرونباخ .2جدول 

 متغیرها
تعارض 

 نقش
 ابهام نقش

حمایت 

 سرپرست

درگیری 

 شغلی

های ویژگی

 شغل

رضایت 

 شغلی

عملکرد 

 شغلی

 95/0 73/0 81/0 68/0 83/0 77/0 93/0 آلفای کرونباخ

افزارهای مسیر و نرم تحلیل بر مبتنی ساختاری معادالت یابیمدل ها روشبرای تحلیل داده

یابی معادالت ساختاری در میان شد. روش مدل رفتهبهره گ Lisrel8.80و  IBM SPSS22ی هاافزارنرم

ک روش کمی ی کردنعالوه بر فراهم زیرات زیادی برخوردار است، یرفتاری از محبوب ةمحققان حوز

ده و بر مهای انسانی فائق آبرای آزمون نظریه، بر دشواری تحلیل روابط بین متغیرها در پژوهش

های سنتی )همانند رگرسیون چندگانه(، قادر است های خطی مورد استفاده در روشخالف مدل

 (.2012 ،1د )هالیکنگیری را نیز برآورد خطای اندازه

                                                           
1. Hoyle  
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 پژوهشهای یافته

شود، می مشاهده 3 ا توصیفی در جدول دو نمایش داده شده است. همانگونه در جدولهتحلیل داده

سال  40درصد از معلمان نیز کمتر از  54آماری را معلمان زن تشکیل داده و  ةبیش از نیمی از نمون

 سن دارند.
 آماری ةشناختی نمونمشخصات جمعیت .3جدول 

ت
سی

جن
 

 درصد 62زن : 

ار
 ک

قة
ساب

 

 درصد 9 :سال 5کمتر از 

دام
تخ

اس
ع 

نو
 

 درصد 91 رسمی:

 3 پیمانی: درصد 46 سال:15تا 5بین  درصد 38مرد: 

 سن

 5 قراردادی: درصد 29 سال: 25تا 15بین  درصد 17سال:  30کمتر از 

 1 سایر: درصد16 سال: 25باالتر از  درصد 37سال:  40 تا 31

 درصد 37 سال: 50تا  41
ت

یال
ص

تح
 

 درصد3کاردانی:

س
دری

ع ت
قط

م
 

 درصد 39 ابتدایی:

 درصد 33 راهنمایی: درصد 80 کارشناسی: درصد9 سال: 50بیشتر از 

ت
دم

 خ
حل

م
 

 درصد 28 متوسطه: درصد 15 کارشناسی ارشد: درصد 68 شهر:

   درصد 2 دکتری: درصد 32روستا:

 32ده و حدود گرفته در شهرستان بجنورد مشغول فعالیت بو اکثر معلمان مورد پرسش قرار

سال دارند که با  15کاری کمتر از  ةآماری سابق ةدرصد نمون 55. کنندمی درصد در روستاها خدمت

درصد معلمان دارای  80د. کنمورد بررسی، این امر طبیعی می ةبودن نیمی از نمونتوجه به جوان

، رسمی بود. درصد معلمان مورد بررسی 90مدرک کارشناسی بوده و وضعیت استخدامی بیش از 

 .کردندمیمعلمان مورد بررسی در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه فعالیت 

حمایت  ثیر متغیرهای مستقل )ابهام نقش، تعارض نقش،أبرای بررسی ت حاضر در پژوهش

رضایت شغلی ) وابستههای شغل( و متغیرهای سرپرست و درگیری شغلی( بر متغیر واسط )ویژگی

 منظور است. به نظری و تجربی طراحی شده ة( یک مدل فرضی بر اساس پیشینو عملکرد شغلی

بررسی  اسمیرنوفـ  کولموگروف آزمون از استفاده با هاداده بودننرمال ابتدا پژوهش، هایداده تحلیل

 از استفاده با آن از شدهنتیجه هایشاخص و پژوهش متغیرهای ةساز روایی بعد، ةمرحل در. شد

 در که ساختاری، معادالت مدل از استفاده با ،نهایت در. بررسی شد ییدیأت عاملی لتحلی آزمون
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 آزمون پژوهش هایفرضیه است، ییدیأت عاملی تحلیل و مسیر تحلیل نمودار از ایآمیزه ،حقیقت

 نرمال هاداده توزیع بود،( 05/0) از بزرگتر متغیرها تمام برای داریامعن سطح اینکه به توجه با. شد

 نظر از) شده شناخته همبستگی ماتریس هنگام چه که کرد تعیین توانمی بارتلت آزمون با. ستا

 اگر. است مناسب( عاملی مدل) ساختار شناسایی برای نتیجه در و( همانی و واحد ماتریس ریاضی

 ساختار شناسایی برای عاملی تحلیل باشد، درصد 5 از کوچکتر بارتلت آزمون در داریامعن سطح

 . شودمی رد همبستگی ماتریس بودن شدهشناخته فرض زیرا است؛ اسبمن

 بررسی منظور به بارتلت، آزمون معنادارشدن و KMO شاخص مقدار دادنتشخیص مناسب از بعد

 تمامی که شودپذیرش می زمانی همگرا روایی. شودمی مراجعه اشتراکات جدول به همگرا روایی

 باشد، 3/0 از کمتر گویه یک برای اشتراک مقدار که صورتی در. اشندب 3/0 باالی شدهاستخراج مقادیر

این پژوهش  در .(2001، 1شود )ویکسام و وکسن گذاشته کنار تحلیل و تجزیه از باید نظر مورد گویة

 ،5/0 از بیشتر متغیرها تمامی برای KMO معیار مقدار بوده و مطلوبی سطح در شاخص دو مقدار هر

 .است 050/0 از کمتر نیز بارتلت زمونآ معناداری مقدار و

. شد استفاده مسیر تحلیل روش از وابسته، و مستقل متغیرهای میان عّلی رابطة تشخیص برای

( مسیر ضریب) رگرسیون ةاستانداردشد ضرایب شده،مشخص مسیرهای از یک هر برآورد برای

 متغیر معیار انحراف در ریغیت واحد یک ازای به که است این دهندةنشان مسیر، ضریب. شد محاسبه

به منظور بررسی برازندگی مدل از . کندمی یریتغ مقدار چه وابسته متغیر معیار انحراف مستقل،

های برازندگی متنوعی که از میان مشخصه ،های برازندگی استفاده شده است. به طور کلیشاخص

  ،df/2χ، 062/0 =RMSEA ،96/0=CFI= 63/2برازش های وجود دارد، در این پژوهش شاخص

95/0=GFI 94/0 و =AGFI  تحقیق مسیر نمودار و ساختاری معادالت مدل نتایج .شدگزارش 

برای روابط  ،شودمی بررسی مسیر ضرایب داریامعن آن، به وسیلة که تی آمارة مقدارهای ،همچنین

 .ارائه شده است 4 مستقیم در جدول

 

 

                                                           
1. Wixom & Watson 
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  تیة نتایج ضریب مسیر و مقدار آمار .4 جدول

 نتیجه  ضریب تأثیر آمارة تی روابط بین متغیرها
 تأیید -18/0 47/6 های شغلویژگی              تعارض نقش    

 تأیید -16/0 25/2 های شغلویژگی                   ابهام نقش 
 تأیید 23/0 02/5 های شغلویژگی                   حمایت سرپرست
 تأیید 34/0 12/7 های شغلویژگی              درگیری شغلی     
 عدم تأیید -13/0 63/0 عملکرد شغلی            تعارض نقش        

 عدم تأیید -16/0 78/0 شغلی رضایت                    نقش تعارض
 تأیید -57/0 08/8 شغلی عملکرد                    نقش ابهام
 عدم تأیید -38/0 53/0 شغلی رضایت                   نقش ابهام

 عدم تأیید 43/0 63/0 شغلی عملکرد                   حمایت سرپرست
 تأیید 23/0 78/9 شغلی رضایت                   سرپرست حمایت

 عدم تأیید 18/0 93/0 شغلی عملکرد                   درگیری شغلی
 تأیید -19/0 41/6 شغلی رضایت                   شغلی درگیری
 عدم تأیید 43/0 43/0 عملکرد شغلی           های شغلی       ویژگی
 تأیید 61/0 63/7 شغلی رضایت                  شغلیهای ویژگی

 تأیید 18/0 12/7 عملکرد شغلی            رضایت شغلی       
 تأیید 43/0 11/13 های شغلیویژگی          متغیرهای محیط کاری         

 تأیید 63/0 08/9 پیامدهای شغلی          های شغلی          ویژگی

 نشان داده شده است. 2شکل ییدشده در أبه دلیل تعداد زیاد روابط میان متغیرها، روابط ت

 
 معلمان تجربة کاریمدل نهایی  .2شکل 
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ای بهتر است از روش واسطهبرای آزمون اثرهای  ،اندگونه که صاحبنظران پیشنهاد کرده همان

ای استراپ برای مسیرهای واسطه(. نتایج بوت2008، 1استراپ استفاده شود )پریچر و هایسبوت

درصد و  95ده است. سطح اطمینان برای تمامی فواصل اطمینان شارائه  5جدول  مدل پیشنهادی در

با توجه به اینکه در  است. نظر گرفته شده در 5000استراپ گیری بوتتعداد تکرارهای باز نمونه

 ای معنادار هستند.گیرد، تمامی مسیرهای واسطهاطمینان قرار می ةتمامی مسیرها، صفر بیرون از فاصل
 

 ای استراپ برای مسیرهای واسطهنتایج بوت .5 جدول

 اطمینان ةفاصل حد باال حد پایین استراپبوت متغیر مالک ایمتغیر واسطه بینمتغیر پیش

 95% -006/0 -039/0 -022/0 رضایت شغلی شغلهای ویژگی ض نقشتعار

 95% -008/0 -051/0 -029/0 رضایت شغلی شغلهای ویژگی ابهام نقش

 95% -005/0 -076/0 -036/0 رضایت شغلی شغلهای ویژگی حمایت سرپرست

 95% -011/0 -032/0 -045/0 رضایت شغلی شغلهای ویژگی درگیری شغلی

 95% -041/0 -071/0 -052/0 عملکرد شغلی رضایت شغلی تحمایت سرپرس

 95% -018/0 -063/0 -059/0 عملکرد شغلی رضایت شغلی درگیری شغلی

 95% -008/0 -042/0 -032/0 پیامدهای شغلی شغلهای ویژگی متغیرهای محیط کار

بر  ها آن اتگر و توضیح اثراخیر چندین روش آماری برای یافتن متغیرهای تعدیل ةدر چند ده

است. این  2«گروپساب»راهبرد  ها،آن که یکی از ،است شدهاستفاده  یادشدهشناسی اساس نوع

های دیگر در مطالعات آزمون تشخیص متغیرهای همسانگر است و نسبت به روش روش عمال 

 است. راهبرد ساب گروپ شامل تست ضریب همبستگی دو یا مدیریتی بیشترین استفاده را داشته

های میان قدرت یا میزان یک ارتباط از طریق گروپ، تفاوت. در رویکرد ساباستچند زیرگروه 

 شود.زیرگروه مشخص می Kمیان  ههای همبستگی صفر مرتبهای میان بزرگی یا میزان ضریبتفاوت

ها به دو دسته محل خدمت در شهر و محل بر این اساس برای متغیر تعدیلگر محل خدمت داده

در روستا تقسیم شدند و اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته برای هر دوگروه محاسبه شد. خدمت 

 ارائه شده است. 6نتایج در جدول 
                                                           
1. Preacher & Hayes 
2. Subgroup 
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 ثیر متغیر محل خدمت به عنوان متغیر تعدیلگرأ. نتایج ت6جدول

 ( =122n)محل خدمت روستا  =n(259محل خدمت شهر ) مسیر تعدیلگری
T Sig نتیجه 

Path1 S.E1 1T ath2P S.E2 2T 
 -متغیرهای محیط کار
 پیامدهای شغلی

 ییدتأ 004/0 622/2 613/1 084/0 176/0 219/4 083/0 422/0

متغیرهای محیط کار 
 شغلیهای ویژگی –

423/0 062/0 721/3 167/0 063/0 831/2 985/1 321/0 
عدم 

 ییدأت

 -شغلی های ویژگی
 پیامدهای شغلی

319/0 043/0 783/2 123/0 207/0 623/1 723/1 432/0 
عدم 

 ییدأت

میان متغیرهای محیط کار و پیامدهای  ةشود محل خدمت معلمان رابططور که مشاهده میهمان

میان متغیرهای محیط  ةنقش تعدیلگری محل خدمت در رابط ،کند، با این حالشغلی را تسهیل می

 .تأیید نشدی پیامدهای شغل-های شغلی ویژگی ةهای شغلی و رابطویژگی –کار 

 گیریو نتیجه بحث

از جمله  ،ی کوچک و روستاهای کشور فعالیت دارندهاانمعلمانی که در مناطق محروم، شهرست

گیری توانند نقش بسزایی در شکلآیند که میشمار میه مهمترین منابع انسانی آموزش و پرورش ب

ثیر متغیرهای أژوهش با هدف بررسی تانسانی توانمند و بالنده در کشور داشته باشند. این پ ةسرمای

ثیر متغیر أهای شغلی و پیامدهای شغلی معلمان فعال در شهرستان بجنورد و تمحیط کاری بر ویژگی

آن بود  کنندةمطالعه بیان ةمحل خدمت )فعالیت در شهر یا روستا( بر این روابط، به انجام رسید. نتیج

اما متغیر محل  ثیرگذار است.أپیامدهای شغلی ت های شغلی وکه متغیرهای محیط کار بر ویژگی

میانگین  ،کند. به عبارتیمیان متغیرهای محیط کار و پیامدها شغلی را تعدیل می ةخدمت تنها رابط

بوده و میانگین پیامدهای شغلی معلمان فعال در  76/3د رپیامدهای شغلی معلمان فعال در شهر بجنو

این نتیجه ثیرگذار است. أار بوده و متغیر محل خدمت بر آن تدااست که این تفاوت معن 93/2روستا 
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خدمت  ةنشان دادند شرایطی که معلمان در آن به ارائها آن .شد ( نیز تأیید2017) 1انساهتوسط 

یید أ( نیز این نتیجه را ت2000) 2ثیرگذار است. مطالعه فگبامیأت ها آن پردازند بر رضایت شغلیمی

 .کندیم

ثیرگذاری ابهام نقش، تعارض نقش، حمایت سرپرست و درگیری شغلی بر أت ش،در نتیجة پژوه

 ها آن کرااک کارکنان از محیط کار بر ادر( نشان داد اد2014. داریانتو )تأیید شدهای شغلی ویژگی

ابهام نقش و تعارض نقش از طریق  (2019) 3ثیرگذار است. به اعتقاد ناگروأهای شغلی تاز ویژگی

 .شودثیر منفی بر آن، منجر به فرسودگی شغلی کارکنان میأهای شغل و تنسبت به ویژگی یر ادراکیتغ

وری سازمان اذعان داشتند که کید بر نقش مدیران منابع انسانی بر بهرهأ( با ت2019)و همکاران  4سما

بود های شغلی را در کارکنان بهتواند ادراک از ویژگیمحیط کار می اک از حمایت سرپرست درراد

 استفاده شود.داده و به عنوان یکی از متغیرهای انگیزشی شغل 

ابهام نقش، تعارض نقش، حمایت سرپرست و درگیری شغلی بر  همچنین نتایج نشان داد،

آن بود که از میان متغیرهای محیط کنندة . نتایج بیانتأثیر داردرضایت شغلی و عملکرد شغلی نیز 

ری شغلی بر رضایت شغلی معلمان و متغیر ابهام نقش بر کاری، تنها حمایت سرپرست و درگی

ثیر تعارض نقش و ابهام أهای پیشین تحالی که در پژوهش ثیرگذار است. درأعملکرد شغلی معلمان ت

( و 2004؛ کاستلیس، تئوداراکیس و گولیماریس، 2011کرونی و دلکویا، نقش بر رضایت شغلی )

( تأیید 1396؛ کرامتی، 1396لکرد شغلی معلمان )بای، تأثیر حمایت سرپرست و تعارض نقش بر عم

مورد مطالعه در این پژوهش نسبت  بودن زمینهشده بود. چرایی این نتیجه را شاید بتوان در متفاوت

دار درگیری ابه مطالعات یاد شده دانست. اما نکته قابل تامل در پژوهش حاضر تاثیر منفی و معن

مثبت میان این دو ة های پیشین وجود رابطلی که در پژوهشحا شغلی بر رضایت شغلی است، در

                                                           

1. Ansah 

1. Fagbamiye 

2. Nugroho 

3. Samah 
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نظر  (. به2007، 2؛ موینیهان و پاندی2014، 1تئوکاروس، کانستنتی و یید شده بود )زوبیتسأمتغیر ت

گیرد، رسد در مناطق محروم، درگیری شغلی معلمان به دلیل انرژی و توان زیادی که از معلم میمی

های مختلف یابد. پژوهشالب اعتیاد به کار نمود میقا از دست داده و در بار مثبت خود ر ،در نهایت

منجر شدن شغلی بت خود به عجینمث ةکه درگیری شغلی در جنب اندکردهنیز به این موضوع اشاره 

اما درگیری  .(2019 ،3و ون ، گوو رضایت و عملکرد شغلی معلمان را بهبود خواهد داد )ون شده

 -خود، منجر به اعتیاد به کار شده و با کاهش کیفیت زندگی و تعادل میان کار منفی ةشغلی در جلو

رسد نظر میه ب ،(. بنابراین2019 خانواده موجب کاهش رضایت شغلی خواهد شد )اربان و همکاران،

و موجب کاهش  هکردمنفی خود را ظاهر نمود ، درگیری شغلی ایراندر مناطق کمتر برخوردار 

 ن شده است.رضایت شغلی معلما

اند به منظور ارتقای پیامدهای شغلی مثبت معلمان، مدیران های مختلف اذعان داشتهپژوهش

و  کردشناسایی ، افرادی را که به طور بالقوه دارای ابهام شغلی و تنش شغلی هستند یدمسئول با

نقش خود منجر  بارة(. چراکه سوء تعبیر معلمان در2016 ،4برآیند )سومچ ها آن اکردرصدد بهبود اد

ثیر أپی آن کاهش عملکرد سازمانی خواهد شد. در پژوهش حاضر نیز ت به فرسودگی شغلی و در

 (. 2017 ،5ریگوتأیید شده )دار ابهام نقش بر عملکرد شغلی معلمان منفی و معنی

 ها،انی آموزش و پرورش شهرستهاانرسد یکی از مهمترین وظایف مدیران در سازمنظر میه ب

و از این  کنندکار کسب مثبتی از محیط ةای است که معلمان بتوانند تجرببرای ایجاد زمینهتالش 

های های شغلی مثبت در گروی سیاستشان را بهبود دهند. کسب تجربهطریق پیامدهای شغلی

هایی مانند ارزیابی عملکرد، شود سیاستپیشنهاد می ،متناسب مدیریت منابع انسانی است. بنابراین

کارگیری برای معلمان مناطق کمتر برخوردار متفاوت با سایر ه تخصیص پاداش، و جذب و ب ةونح

بخشی را برای ایشان لذت ةخدمت در چنین مناطقی، تجرب هایسختیکنار  د تا درشومعلمان اتخاذ 

 به ارمغان آورد.

                                                           
4. Zopiatis, Constanti & Theocharous 

5. Moynihan & Pandey 

1. Wen, Gu & Wen 

2. Somech 

3. Riggo 
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از جمله  از دیگر نتایج جانبی پژوهش حاضر آن است که، گرچه رضایت شغلی و عملکرد شغلی

آیند، اما رضایت شغلی بر عملکرد شغلی معلمان تاثیرگذار بوده شمار میه پیامدهای شغلی معلمان ب

ثیرگذار أت ها آن شغلی توانند بر عملکردمی و متغیرهای محیط کار از طریق بهبود رضایت شغلی

 باشند. 

ة تجرب ةدر خصوص نحوتواند دیدگاه جدیدی را شده در این پژوهش میمدل ارائه ،در نهایت

 آموزش و پرورش قرار ةکاری معلمان فعال در مناطق محروم در اختیار مدیران و مسئوالن حوز

ریزی تا در آینده با درنظرگرفتن شرایط متفاوت این دسته از معلمان دلسوز، نسبت به برنامه ،دهد

د. کننبزرگواران اقدام  های آموزشی ضمن خدمت متناسب با نیازهای اینمنابع انسانی و برنامه

ی هاانساز انجام مطالعات تطبیقی دیگر، میان معلمان شهرستتواند زمینهاین پژوهش می ،همچنین

 ةخدمت بر تجربثیر محلأیید، تأباشد تا در صورت تها انمختلف یا معلمان کالن شهرها و شهرست

جذب و گزینش،  برایای یکسان کارگیری فرایندهه کاری معلمان، با اتخاذ رویکردی سیستمی از ب

توجه به بوم و شرایط هر  آموزش و بالندگی و حفظ و نگهداشت معلمان ممانعت به عمل آمده و با

 د.شوهای منابع انسانی مختص آن منطقه تدوین و اجرا منطقه سیاست
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