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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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 .1دانشیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران
 .2دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .4استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران

(تاریخ دریافت1399/04/15 :؛ تاریخ پذیرش)1399/12/09 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر تبیین تجربة کاری معلمان شهرستان بجنورد است .در همین راستا ،مدل مفهومی تحقیق مشتمل بر سه متغیر اصلی
«متغیرهای محیط کار»« ،ویژگیهای شغلی» و «پیامدهای شغلی» طراحی شد .جامعة آماری پژوهش ،همة معلمان شهرستان بجنورد و
روستاهای اطراف آن است که  14000نفر بودند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد ریزو و همکاران ( ،)1970بابین و بولس
( ،) 1996هاکمن و اولدهام ( ،)1980چرچیل و همکاران ( ،)1974و بوش و همکاران ( )1990بهره گرفته شد .جامعة آماری پژوهش ،همة
معلمان شهرستان بجنورد بودند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  374نفر برآورد شد .برای اطمینان از بازگشت پرسشنامهها390 ،
پرسشنامه به روش نمونهگیری تصادفی ساده توزیع شده و  385پرسشنامه جمعآوری و تحلیل شد .دادهها با روش مدلسازی معادالت
ساختاری و نرمافزار  Lisrelو  SPSSتحلیل شد .نتایج نشاندهندة آن بود که تجربة کاری معلمان مشغول به خدمت در شهر با روستا
متفاوت است و رابطة میان متغیرهای محیطکاری و پیامدهای شغلی را تعدیل میکند .همچنین ،متغیرهای محیط کار بر پیامدهای شغلی
معلمان تاثیرگذارند و ویژگیهای شغلی این رابطه را تسهیل میکند .نتایج این پژوهش میتواند راهنمای عملی برای مدیران مدارسی باشد
که در مناطق محروم کشور خدمت کرده و دغدغة افزایش کیفیت آموزشی و تعالی دانشآموزان و معلمان مدرسه خود را دارند.
واژگان کلیدی :ابهام نقش ،تعارض نقش ،درگیری شغلی ،رضایت شغلی ،عملکرد شغلی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهz.nikkhah@ub.ac.ir :
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مقدمه
آموزش و پرورش ،از مهمترین نهادهای اجتماعی در هر جامعه است .در حقیقت ،آموزش و پرورش
فرهنگ جامعه را ایجاد میکند ،شکل میدهد ،بارور میسازد و میتواند با تأثیر بر تکتک متغیرها،
فرهنگ را ایجاد کند (طاهری ،گلدهان و سیدی .)1390 ،بیشک بازوی توانمند آموزش و پرورش،
معلمانی دلسوز هستند که در شرایط گوناگون با عشق به آموزش و بالندگی دانشآموزان به فعالیت
خود ادامه میدهند .یکی از عواملی که موجب پیچیدگی در زندگی معلمان میشود ،محیط شغلی
است که میتواند دیگر بخشهای زندگی آنها را تحت تأثیر قرار دهد .قسمت عمدهای از زندگی
روزانة هر فرد در محیط کاری وی سپری میشود (خاجوی و برزگر .)1395 ،یکی از عواملی که در
محیطکاری توسط معلمان ادراک میشود ،ابهام نقش و تعارض نقش است .ابهام نقش و تعارض
نقش به عنوان دو عامل فشارآور با اعمال فشار به افراد باعث کاهش سطح انرژی آنها شده و از
این طریق زمینه را برای تضعیف عملکرد وظیفهای و تمایالت خالقانة آنها فراهم میکند (یادگار و
صیف .)1397 ،به عبارتی ،هرچه وظایف معلمان به صورت واضح و روشنی بیان شده و نقشهای
کاری آنها مشخص شود ،ابهام و تعارض نقش در آنها کاهش و تعهد سازمانی افزایش خواهدیافت.
گاه کارکنان دربارة ضرورت نقشهای متفاوتی که در محیط کار باید ایفا کنند ،دید روشنی ندارند،
این مسئله میتواند به ابهام نقش منتهی شود که نوعی حس عدم اطمینان درباریة ضرورتهای نقشی
خاص است که انتظار میرود ،فرد ایفا کند (ریگو .)2017 ،1ابهام نقش در واقع ،زمانی رخ میدهد
که فرد درک نادرستی از نقش خویش در سازمان و خواستههای مورد انتظار سازمان داشته باشد
(چاهان .)2014 ،2حمایت سرپرست از دیگر عواملی است که در محیطکار توسط معلمان پنداشت
میشود ،و بر عملکرد شغلی آنها مؤثر است (چنگ و شی .)2012 ،3حمایت سازمانی ادراکشده را
احساس واقعی افراد دربارة اهمیت و مراقبت سازمان میدانند (دامغانیان ،جمشیدی و قلعهآقابابایی،
 .) 1394اگر معلمان ادراک کنند که مدیران به نیازهای آنها توجه کرده و از آنها حمایت میکنند،
1. Riggio
2. Chauhan
3. Chiang & Hsieh
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و به آنها فرصت ابراز نظر داده شده و جو اعتماد در سازمان حاکم باشد ،تعهدشان به سازمان ارتقا
خواهد یافت که میتواند به افزایش عملکرد شغلی آنها منجر شود (رحمانی و حیدری.)1397 ،
معلمانی که سازمان را حامی خود میدانند ،نوعی ارتباط احساسی با سازمان برقرار میکنند ؛ زیرا
حمایت سازمانی به درک نیازهای معلمان منجر شده و احساس تعلق به سازمان را در فرد ایجاد
میکند (کاسمیر 1و همکاران .)2014 ،بر اساس رویکرد مبادلة اجتماعی ،پیامدهای حمایت سازمانی
ادراکشده عبارتاند از افزایش بهرهوری ،بهبود عملکرد ،کمک به همکاران ،پیشرفت سازمان ،بهبود
تعهد سازمانی و افزایش رفتار شهروندی در سازمان (اخیلندرا و صدهانا .)2013 ،2از طرفی ،حمایت
سرپرست نیز به این صورت تعریف میشود که معلمان مدیر مستقیم خود را حامی خود ببینند و
احساس کنند او نگرانی آنها را درک میکند (کانگ 3و همکاران .)2014 ،مطالعات نشان میدهد
سرپرستان تنها منابع اطالعاتی کارکنان در سازمان نیستند ،اما ادراک کارکنان از موقعیت کاریشان در
سازمان را تحت تأثیر قرار میدهند .زمانی که سرپرستان از کارکنان حمایت میکنند ،اثر مثبتی بر
رفتار و نگرش آنها میگذارند .هنگامی که کارکنان این احساس را ادراک کنند که سازمان دلواپس
خوشبختی آنها است و نیروهای خود را مورد مساعدت و حمایت قرار میدهد ،خود را جزئی از
سازمان به شمار آورده ،آن را معرف خود میدانند و نسبت به سازمان احساس پایبندی و وفاداری
میکنند (چانگ و همکاران .)2012 ،کشتگر ،نقشبندی و نوبخت ( )1396در پژوهشی نشان دادند
حمایت سازمانی ادراکشده میتواند پیشبینیکنندة رفتار شهروندی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی
باشد .درگیری شغلی ،از دیگر متغیرهای محیطکاری است که به عنوان اشتیاق ،رضایت و احساس
شور و شعف در محیط کار تعریف شده است ،به گونهای که موجب شود کارکنان از شرح وظایف
و اهداف سازمان نیز فراتر روند (شاهمحمدی و همکاران .)1394 ،درگیرشدن در شغل سه بعد دارد:
الف) شور و حرارت در کار :سطح باالیی از انرژی و تحمل روانی فرد در هنگام کار و تمایل به
صرف تالش در آن کار با وجود سختی؛ ب) وقفشدن :دلبستگی عمیق با یک کار و احساس
اهمیت ،جدیت و چالش در کار؛ ج) غرقشدن :تمرکز شدید و اشتغال به یک کار با رضایت خاطر
1. Casimir
2. Akhilendra & Sadhana
3. Kong

303

تبیین تجربة کاری معلمان مناطق محروم با نقش واسطة ویژگیهای شغلی

و احساس شادی در حین کار ،به طوری که فرد گذشت زمان را احساس نکرده و جداشدن او از
کار بهسختی صورت میگیرد (زرتشتیان و همکاران.)1394 ،کارکنان درگیر در کار شوق بیشتری
برای انجام کارهای خود داشته ،تمایل به ترک خدمت در آن ها کاهش یافته و وفاداری آنها به
سازمان افزایش خواهد یافت (روته و بیتا.)1395 ،
افراد به مرور زمان احساس نارضایتی و بیانگیزگی میکنند که این امر موجب کاهش افتخار به
شغل و درگیری شغلی آنها شده و به اثربخشی نقش آموزش و پرورش لطمه میزند .در دیدگاه
ویژگی شغلی ،خود شغل عاملی مهم برای برانگیختن کارکنان و ایجاد رضایت پایدار در آنها است
(شایمی ،ابزری و مؤیدی .)1395 ،شواهد تجربی نشاندهندة اثرگذاری معنادار مدل ویژگیهای
شغلی بر عملکرد شغلی است (جوهری و یحیی .)2016 ،1در صورتی که شغلی از نظر ویژگیهای
شغلی غنی باشد ،عملکرد کارکنان را تا حد زیادی بهبود میبخشد و از خستگی شغلی نیروی کار
جلوگیری میکند (گریفین ،هوگان و لمبرت .)2012 ،2ویژگی شغل اشاره به چگونگی فعالیتها،
وظایف ،تکالیف و ابعاد مختلف یک شغل دارد .معروفترین الگوی ویژگی شغل مربوط به هاکمن
و اولدمن )1980( 3است که پنج بعد ماهیت کار را تشکیل میدهد .در مدل ویژگیهای شغلی آنها،
ویژگیهای شغل شامل تنوع مهارت ،هویت وظیفه ،اهمیت وظیفه ،استقالل و بازخورد هستند .اگر
این ویژگیها در شغل وجود داشته باشد میتوان انتظار داشت حاالت روانی مثبتی مانند تجربه
بااهمیت بودن کار ،تجربه مسئولیت در کار و اطالع از نتایج واقعی فعالیتهای کاری ،در کارکنان
ایجاد شود و پیامدهای شغلی مانند عملکرد کاری با کیفیت باال یا کارایی بیشتر و غیبت و ترک
خدمت پایین و پیامدهای فردی مانند انگیزة درونی در کار و رضایت شغلی ،روی میدهد.
به گفتة سینومنا و سانداد ،)2014( 4محیطهای آموزشی از جمله آموزش و پرورش ،به دلیل
داشتن نقش مهم تربیتی در جامعه باید توجه ویژهای به عملکرد شغلی معلمان و عوامل اثرگذار بر
آن داشته باشند .تعریفهای مختلفی از عملکرد شغلی ارائه شده است .در یک جمعبندی میتوان
1. Johari & Yahya
2. Griffin, Hogan & Lambert
3. Hackman & Oldham
4. Chinomona & Sandada
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آنها را به دو دیدگاه تقسیمبندی کرد :در دیدگاه اول ،عملکرد معادل با بهرهوری و نتایج سازمانی
در نظر گرفته شدهاست؛ در دیدگاه دوم ،عملکرد در سطح کارکنان و با توجه به نتایج و پیامدهای
فعالیتهای آنها سنجیده میشود (اسماعیلی و صیدزاده .)1396 ،عملکرد شغلی به معنای درجهای
است که کارکنان مشاغلی را که در یک شرایط کاری معین به آنان واگذار شده است ،انجام میدهند
(موهلدین و تاهیر .)2007 ،1به طور کلی ،پاترسون در نظریة معروف خود ،عملکرد شغلی را به
مجموعهای از فعالیتهای منسجم و هدفمند اطالق میکند که از فرد شاغل انتظار میرود و عملکرد
کارکنان را تابع چهار عامل بهبود کار ،همکاری در کار ،احساس مسئولیت در کار و رعایت نظم و
انضباط در کار میداند (شیرازی ،خداوردیان و نعیمی .)1391 ،بیتردید عملکرد شغلی معلمان از
مواردی است که میتواند بر بهرهوری تأثیر بگذارد و همچنین ،عملکرد شغلی با عوامل بسیاری از
جمله انگیزش ،توانایی ،عوامل محیطی و سازمانی ،سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی در ارتباط
است (باقرپور .)1397 ،بقا و کارآمدی نظامهای آموزشی به دانش و تخصصهای متنوع ،تواناییها
و مهارتهای منابع انسانی ،به ویژه معلمان بستگی دارد .هر چه معلمان از آمادگی ،شایستگی و
توانمندی بیشتر برخوردار باشند ،سهم بیشتری در ارتقای سطح کارایی نظامها خواهند داشت
(آذرنیوشان ،مشایخی و محمدی شیرمحله. )1397 ،یکی از عواملی که میتواند موجب بهبود عملکرد
معلمان شود ،رضایت شغلی است .نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که رضایت شغلی کارکنان
منجر به بهبود عملکرد شغلی آنها میشود (محتشم ،گلهدار و فراشبندی.)1394 ،
یکی از مشکالت آموزش و پرورش میتواند بیتوجهی به رضایت شغلی معلمان باشد که بهیقین
اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست و تا حدودی بر کیفیت آموزش نیز اثر میگذارد .تعریفهای
مختلفی از رضایت شغلی بیان شده است .رحمانسرشت ،علیزاده و عبداللهی ( ،)1395رضایت
شغلی را میزان احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند ،تعریف کردهاند.
رضایت از شغل زمانی ایجاد میشود که انسان از اشتغال به کار و فعالیت ،مشاهدة پیشرفت خود و
انجام برخی مسئولیتهای اجتماعی و به ظهور رساندن تواناییها و رغبتهای فردی ،احساس
خوشایندی کند (بخشایش و آذرنیاد .)1391 ،به طور کلی ،رضایت شغلی یک واکنش احساسی به
1. Mohyeldin &Tahir
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کار ،شرایط فیزیکی و اجتماعی محیط کار است که باعث میشود فرد بگوید از شغل خود رضایت
دارد یا ندارد (اسماعیلی و صیدزاده .)1396 ،هنگامی که شغل فرد با باورها و خواستههایش مطابقت
داشته باشد و عوامل مثبتی همانند همکاران خوب ،حمایت سازمانی مهیا باشد ،تأثیر بسزایی در
کسب رضایت شغلی معلمان خواهد گذاشت .همچنین ،نتایج پژوهش زارع شاهآبادی ،ترکان و
حیدری ( )1391نشان میدهد میانگین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در بین زنان با تفاوتی معنادار
از مردان بیشتر است که با نتایج پژوهشهای محققانی همچون وون پراگ و فرر ای کبونل،)2004( 1
و گزیگلی و تنسل )2006( 2همخوان است؛ این محققان معتقدند زنان رضایت شغلی بیشتری را
نسبت به مردان تجربه میکنند.
رضایت شغلی به عنوان مهمترین نگرش ،به طرز تلقی یا قضاوتی که اعضای یک سازمان نسبت
به شغل و محیط کار خود دارند بازگو میشود که باعث افزایش کارایی ،بروز خالقیت و احساس
رضایت فردی میشود .بنابراین ،ارتقای روحیه و افزایش رضایت شغلی و بهبود عملکرد از
موضوعات مهمی است که دستاندرکاران آموزش و پرورش باید به آن توجه بیشتری کنند (اربان

3

و همکاران.)2019 ،
استان خراسان شمالی از جمله استآنهای محروم ایران است که از لحاظ فضای آموزشی،
تجهیزات و امکانات موجود در مدارس با استانداردهای موجود در سطح مدارس کشور فاصلة زیادی
دارد .اکثر معلمان در شهرستان بجنورد به دلیل شرایط غیر استاندارد ،از جمله کمبود فضای آموزشی،
آمار باالی دانشآموزان در کالس ،کمبود امکانات آموزشی الزم ،وضعیت فیزیکی و محیطی غیر
استاندارد و مسافت طوالنی مسیرهای رفت و آمد ،تمایل چندانی به خدمت در مدارس شهرستان
بجنورد و اطراف آن را ندارند .البته معلمان یکباره شغل خود را ترک نمیکنند ،بلکه تمایل به
ترکخدمت را به طور تدریجی در خود پرورش میدهند و در گذر زمان تمایل به ترک خدمت
باالی معلمان منجر به ناخشنودی شغلی و پایینبودن رضایت شغلی آنان میشود .در نتیجه ،این امر
سطح پایینی از عملکرد شغلی معلمان حاصل میشود که بر کیفیت تعلیم و تربیت دانشآموزان اثر
1. Van Praag & Ferrer-I-Carbonell
2. Gaziougly & Tensel
3. Urban
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منفی میگذارد .از سوی دیگر ،مسیر تغییر و تحوالت و پیشرفتهای اجتماعی نیاز به آموزش و
پرورش اثر بخش را ضروری میکند .نظر به اهمیت این مسئله ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر
متغیرهای محیطکاری ویژگیهای شغلی و پیامدهای شغلی معلمان شهرستان بجنورد به عنوان یکی
از شهرستآنها ی محروم ایران است.
در زمینة پژوهش حاضر ،ندایی و واحدی ( )1398در پژوهشی نشان دادند بین هر یک از
مؤلفههای اخالق حرفهای با عملکرد شغلی معلمان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
مستحفظیان ،خدایی و رهبری ( )1397نشان دادند تمامی مؤلفههای آموزش ضمن خدمت مجازی
(ارتقای فرایند یاددهی  -یادگیری ،ارتقای تعامالت انسانی ،ارتقای استفاده از اینترنت و آشنایی با
رایانه ،صرفهجویی از زمان ،مهارت فنی و عملی ،استفاده از روشها و الگوهای جدید آموزشی ،و
گرایش به تربیت بدنی) توانایی پیشبینی عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی را دارند .هاشمی ()1397
نشان داد برنامة آموزش گروهی مبتنی بر ذهنآگاهی تأثیر معناداری در کاهش مشکالت مربوط به
فرسودگی شغلی کارکنان و افزایش مثبتی در نمرات رضایت شغلی کارکنان شرکتکننده در این
برنامهها داشته و آموزش گروهی در بهبود وضعیت کارکنان دارای فرسودگی شغلی مؤثر است.
بای ( )1396در پژوهشی نشان داد رابطة معناداری بین پنج بعد حمایت سازمانی درکشده با
عملکرد شغلی وجود دارد .در تحلیل رگرسیونی نیز نتایج نشان داد ،آموزش و توانمندسازی ،توان
پیشبینی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی را دارند .نتایج پژوهش کرامتی ( )1396نشان داد بین
تعارض نقش و عملکرد شغلی معلمان و ابعاد آن همبستگی منفی وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون
نیز نشان داد که تعارض نقش در مجموع ،بیش از  20درصد کل واریانس متغیر عملکرد شغلی را
تبیین میکنند .خسروی دانش و همکاران ( )1396نشان دادند الزامات شغلی به صورت قویتری
نسبت به منابع شغلی ،خستگی عاطفی معلمان را پیشبینی میکند ،همچنین ،رابطة این دو متغیر با
نیرومندی برابر اما مخالف یکدیگر مشاهده شد .عالوه بر این ،نتایج نشان داد خستگی عاطفی ،رابطة
بین الزامات شغلی و سالمت و نیرومندی رابطة بین منابع شغلی و تعهد سازمانی معلمان را به
صورت جزئی میانجیگری میکنند.
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زردشتیان و همکاران (  )1394در پژوهشی نشان دادند میانگین درگیری شغلی معلمان مورد
بررسی بیشتر از رفتار شهروندی و درک حمایت سازمانی بوده و بین درک حمایت سازمانی و
درگیری شغلی معلمان ارتباط معناداری وجود دارد .همینطور ارتباط معنادار میان درک حمایت
سازمانی و رفتار شهروندی و ابعاد (نوعدوستی ،فضیلت مدنی و جوانمردی) و بین درگیری شغلی
و ابعاد رفتار تأیید شد.
توروپوا ،مایبرگ و جانسون )2020( 1پژوهشی با هدف بررسی اهمیت شرایط کار مدرسه و
ویژگیهای معلمان بر رضایت شغلی آنها انجام دادند .در این مطالعه روابط بین رضایت شغلی
معلم ،شرایط کار مدرسه و ویژگیهای معلم برای معلمان ریاضی پایة هشتم بررسی شد .در این
مطالعه از دادههای تیمز ( 15روند مطالعة بینالمللی ریاضیات و علوم) از سوئد استفاده شد .تحلیل
عاملی تأییدی و مدلسازی معادالت ساختاری به عنوان روش اصلی پژوهش مورد استفاده قرار
گرفت .نتایج پژوهش نشان داد ارتباط معناداری بین شرایط کار مدرسه و رضایت شغلی معلمان
وجود دارد.
لیو ،بلیباس و گاماس )2020( 2در پژوهشی نشان دادند رهبری توزیعشده و رهبری آموزشی به
ترتیب ،با رضایت شغلی معلمان و خودکارآمدی معلمان رابطة مثبت و مستقیم دارند .همچنین،
رهبری توزیعشده به طور مثبت و غیر مستقیم با رضایت شغلی معلمان و خودکارآمدی ارتباط دارد،
در حالی که رهبری آموزشی به طور غیر مستقیم با رضایت شغلی معلمان از طریق آثار میانجیگری
فرهنگ حمایتی مدرسه و همکاران ارتباط دارد.
تورز )2019( 3پژوهشی با هدف بررسی سبک رهبری و همکاری حرفهای بر رضایت شغلی
معلمان انجام دادند .جامعة آماری این پژوهش را 122مدرسه و  1926معلم در ایاالت متحده تشکیل
میدادند .دادهها با استفاده از مدل خطی سلسلهمراتبی ( )HLMتجزیه و تحلیل شد .نتایج این مطالعه
1. Toropova, Myrberg & Johansson
2. Liu
3. Torres
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نشان داد متغیرهای فرهنگ سازمانی و فرهنگ فردی با تعدیلکنندگی سبک رهبری بر همکاری
حرفهای و رضایت شغلی تأثیرگذار است .این پژوهش همچنین اذعان داشت باید سبکهای رهبری
در مناطق کمبرخوردارتر با سایر مناطق متفاوت باشد ،تا رضایت شغلی معلمان افزایش یابد.
ساک )2018 ( 1پژوهشی با هدف بررسی تاثیر جنسیت بر رضایت شغلی ،فرسودگی شغلی و
بدبینی سازمانی معلمان انجام داد .نتایج نشان داد اختالف معناداری بین معلمان زن و مرد در هر سه
متغیر وجود دارد .مردان از سطح باالتری از بدبینی سازمانی و میانگین رضایت شغلی پایینتری
نسبت به معلمان زن برخوردارند .همچنین ،فرسودگی شغلی مردان بیش از زنان بود.
داریانتو )2014( 2به بررسی تأثیر ویژگیهای فردی ،ویژگیهای شغلی و توسعة کارراهة شغلی
بر رضایت شغلی معلمان پرداختند .جامعة آماری این پژوهش معلمان در مدارس فنی حرفهای استان
سوماترا شمالی اندونزی بود .حجم نمونه  166نفر برآورد شد و دادهها با استفاده از پرسشنامه
جمعآوری شد .نتایج نشان داد ویژگیهای فردی ،ویژگیهای شغلی و توسعة کارراهة شغلی مستقیما
بر رضایت شغلی معلمان تأثیر میگذارند.
کرونی و دلکویا )2011( 3نشان دادند تعارض نقش و ابهام نقش پیشبینیکنندههای مهم رضایت
شغلی هستند.
کاستلیس ،تئوداراکیس و گولیماریس )2004( 4به بررسی تأثیر تعارض نقش و ابهام نقش بر
رضایت شغلی در معلمان تربیت بدنی پرداختند .اعضای نمونه  61معلم تربیت بدنی در یونان بودند.
دادهها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد ،نتایج نشان داد تعارض نقش و ابهام
نقش ،پیشبینیکنندههای مهم رضایت شغلی هستند.
در ادامه ،فرضیههای پژوهش و مدل مفهومی تحقیق آورده شده است:
فرضیة اول :متغیرهای محیط کار بر ویژگیهای شغلی معلمان شهرستان بجنورد تأثیر مثبت و
معنادار دارد.
1. Sak
2. Daryanto
3. Cervoni & DeLucia-Waack
4. Koustelios, Theodorakis & Goulimaris
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فرضیة دوم :متغیرهای محیط کار بر پیامدهای شغلی معلمان شهرستان بجنورد تأثیر مثبت و
معنادار دارد.
فرضیة سوم :ویژگیهای شغلی بر پیامدهای شغلی معلمان شهرستان بجنورد تأثیر مثبت و معنادار
دارد.
فرضیة چهارم :محل خدمت بر رابطة میان متغیرهای محیط کاری و ویژگیهای شغلی معلمان
شهرستان بجنورد تأثیرگذار است.
فرضیة پنجم :محل خدمت بر رابطة میان متغیرهای محیط کاری و پیامدهای شغلی معلمان
شهرستان بجنورد تأثیرگذار است.
فرضیة ششم :محل خدمت بر رابطة میان ویژگیهای شغلی و پیامدهای شغلی معلمان شهرستان
بجنورد تأثیرگذار است.
متغیرهای محیط کار

H

رضایت شغلی

H

عملکرد شغلی

ویژگیهای
شغل
H

ابهام نقش

H

پیامدهای شغلی

H

محل خدمت

H

تعارض نقش
حمایت
سرپرست
درگیری شغلی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است ،زیرا در این پژوهش رابطة میان متغیرهای
محیط ،ویژگیهای شغل و پیامدهای شغلی براساس هدف تحقیق تحلیل شده است؛ و از نظر هدف
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کاربردی است ،زیرا هدف از انجام آن کمک به مدیران فعال در آموزش و پرورش برای اتخاذ
تصمیمهایی برای بهبود پیامدهای شغلی معلمان در مناطق کمبرخوردار است .جامعة آماری تحقیق،
تمامی معلمان شهرستان بجنورد بودند که شمار آنها به  14000نفر میرسید .حجم نمونه با
بهرهگیری از فرمول کوکران  374نفر برآورد شد که برای اطمینان از تکمیل پرسشنامهها390 ،
پرسشنامه با بهرهگیری از روش نمونهگیری تصادفی ساده توزیع شد .در نهایت ،با پیگیریهای
انجامشده385 ،پرسشنامه بازگردانده و تحلیل شد .برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده
شد .برای سنجش تعارض نقش و ابهام نقش از پرسشنامه ششسؤالی ریزو ،هاوس و لیترزمن

1

( ،)1970برای سنجش حمایت سازمانی از پرسشنامة سهسؤالی بابین و بولس ،)1996( 2برای سنجش
درگیری شغلی از پرسشنامة سهسؤالی بابین و بولس ( ،)1996برای سنجش ویژگیهای شغلی از
پرسشنامه چهارسؤالی هاکمن و اولدهام)1980( 3؛ برای سنجش رضایت شغلی از پرسشنامة
سهسؤالی رضایت شغلی چرچیل ،فورد و والکر )1974( 4و برای سنجش عملکرد شغلی معلمان از
پرسشنامة سهسؤالی بوش 5و همکاران ( )1990بهرهگرفته شد .تمامی سؤاالت بر اساس طیف
پنجگزینهای لیکرت طراحی شده بودند .برای بررسی روایی دادهها از روش تحلیل محتوی استفاده
شد و از  13نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی که از متخصصان حوزة موضوعی این پژوهش
بوده ،با تدوین پرسشنامه و مراحل آن آشنایی داشته و دارای مدرک دکتری در حوزة رفتار سازمانی،
مدیریت منابع انسانی و علوم تربیتی و مدیریت آموزشی بودند ،درخواست شد هر یک از سؤاالت
را بر اساس طیف سهگزینهای لیکرت «گویه ضروری است»« ،گویه مفید است ،ولی ضروری نیست»
و «گویه ضرورتی ندارد» طبقهبندی کنند .سپس ،بر اساس فرمول الوشه ،)1975( 6نسبت روایی
محتوایی محاسبه شد .میزان شاخص  CVIبرای هریک از گویهها در جدول  1ارائه شده است:

1. Rizzo, House & Lirtzman
2. Babin and Boles
3. Hackman & Oldham
4. Churchill, Ford & Walker
5. Bush
6. Lawshe
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جدول  .1مقادیر شاخص CVI

شمارة گویه

CVI

شمارة گویه

CVI

شمارة گویه

CVI

شمارة گویه

CVI

1

0/69

7

1

13

0/69

19

1

2

0/84

8

0/69

14

0/69

20

0/69

3

0/69

9

0/84

15

0/69

21

0/84

4

0/69

10

0/69

16

0/84

22

0/69

5

0/84

11

0/69

17

0/69

6

0/69

12

0/84

18

1

همانگونه که مشاهده میشود عدد برای تمامی گویهها بیشتر از  0/69محاسبه شد که بیشتر از حداقل
مورد قبول 0/56بوده و نشاندهندة روایی محتوای پرسشنامه است.
روایی سازه و روایی همگرا نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شد .در بخش
تحلیل نتایج به تفصیل در خصوص آن صحبت شده است .برای سنجش پایایی ابزار پژوهش از روش
متداول آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در جدول  2به تصویر کشیده شده است.
جدول  .2مقادیر آلفای کرونباخ

متغیرها
آلفای کرونباخ

تعارض
نقش
0/93

ابهام نقش
0/77

حمایت

درگیری

ویژگیهای

رضایت

عملکرد

سرپرست

شغلی

شغل

شغلی

شغلی

0/83

0/68

0/81

0/73

0/95

برای تحلیل دادهها روش مدلیابی معادالت ساختاری مبتنی بر تحلیل مسیر و نرمافزارهای
نرمافزارهای  IBM SPSS22و  Lisrel8.80بهره گرفته شد .روش مدلیابی معادالت ساختاری در میان
محققان حوزة رفتاری از محبوبیت زیادی برخوردار است ،زیرا عالوه بر فراهمکردن یک روش کمی
برای آزمون نظریه ،بر دشواری تحلیل روابط بین متغیرها در پژوهشهای انسانی فائق آمده و بر
خالف مدلهای خطی مورد استفاده در روشهای سنتی (همانند رگرسیون چندگانه) ،قادر است
خطای اندازهگیری را نیز برآورد کند (هالی.)2012 ،1
1. Hoyle
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یافتههای پژوهش
تحلیل دادهها توصیفی در جدول دو نمایش داده شده است .همانگونه در جدول  3مشاهده میشود،
بیش از نیمی از نمونة آماری را معلمان زن تشکیل داده و  54درصد از معلمان نیز کمتر از  40سال
سن دارند.
جدول  .3مشخصات جمعیتشناختی نمونة آماری

جنسیت

سابقة کار

کمتر از  30سال 17 :درصد

بین 5تا 15سال 46 :درصد
بین 15تا  25سال 29 :درصد

نوع استخدام

زن  62 :درصد
مرد 38 :درصد

کمتر از  5سال 9 :درصد

رسمی 91 :درصد
پیمانی3 :
قراردادی5 :

سن

بیشتر از  50سال9 :درصد

کارشناسی 80 :درصد

محل خدمت

شهر 68 :درصد
روستا 32:درصد

تحصیالت

 41تا  50سال 37 :درصد

کاردانی3:درصد

ابتدایی 39 :درصد

کارشناسی ارشد 15 :درصد

مقطع تدریس

 31تا  40سال 37 :درصد

باالتر از  25سال16 :درصد

سایر1 :
راهنمایی 33 :درصد
متوسطه 28 :درصد

دکتری 2 :درصد

اکثر معلمان مورد پرسش قرار گرفته در شهرستان بجنورد مشغول فعالیت بوده و حدود 32
درصد در روستاها خدمت میکنند 55 .درصد نمونة آماری سابقة کاری کمتر از  15سال دارند که با
توجه به جوانبودن نیمی از نمونة مورد بررسی ،این امر طبیعی میکند 80 .درصد معلمان دارای
مدرک کارشناسی بوده و وضعیت استخدامی بیش از  90درصد معلمان مورد بررسی ،رسمی بود.
معلمان مورد بررسی در سه مقطع ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه فعالیت میکردند.
در پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل (ابهام نقش ،تعارض نقش ،حمایت
سرپرست و درگیری شغلی) بر متغیر واسط (ویژگیهای شغل) و متغیرهای وابسته (رضایت شغلی
و عملکرد شغلی) یک مدل فرضی بر اساس پیشینة نظری و تجربی طراحی شده است .به منظور
تحلیل دادههای پژوهش ،ابتدا نرمالبودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف بررسی
شد .در مرحلة بعد ،روایی سازة متغیرهای پژوهش و شاخصهای نتیجهشده از آن با استفاده از
آزمون تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد .در نهایت ،با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،که در
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حقیقت ،آمیزهای از نمودار تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تأییدی است ،فرضیههای پژوهش آزمون
شد .با توجه به اینکه سطح معناداری برای تمام متغیرها بزرگتر از ( )0/05بود ،توزیع دادهها نرمال
است .با آزمون بارتلت میتوان تعیین کرد که چه هنگام ماتریس همبستگی شناخته شده (از نظر
ریاضی ماتریس واحد و همانی) و در نتیجه برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است .اگر
سطح معناداری در آزمون بارتلت کوچکتر از  5درصد باشد ،تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار
مناسب است؛ زیرا فرض شناختهشده بودن ماتریس همبستگی رد میشود.
بعد از مناسب تشخیصدادن مقدار شاخص  KMOو معنادارشدن آزمون بارتلت ،به منظور بررسی
روایی همگرا به جدول اشتراکات مراجعه میشود .روایی همگرا زمانی پذیرش میشود که تمامی
مقادیر استخراجشده باالی  0/3باشند .در صورتی که مقدار اشتراک برای یک گویه کمتر از  0/3باشد،
گویة مورد نظر باید از تجزیه و تحلیل کنار گذاشته شود (ویکسام و وکسن .)2001 ،1در این پژوهش
مقدار هر دو شاخص در سطح مطلوبی بوده و مقدار معیار  KMOبرای تمامی متغیرها بیشتر از ،0/5
و مقدار معناداری آزمون بارتلت نیز کمتر از  0/050است.
برای تشخیص رابطة علّی میان متغیرهای مستقل و وابسته ،از روش تحلیل مسیر استفاده شد.
برای برآورد هر یک از مسیرهای مشخصشده ،ضرایب استانداردشدة رگرسیون (ضریب مسیر)
محاسبه شد .ضریب مسیر ،نشاندهندة این است که به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر
مستقل ،انحراف معیار متغیر وابسته چه مقدار تغییر میکند .به منظور بررسی برازندگی مدل از
شاخصهای برازندگی استفاده شده است .به طور کلی ،از میان مشخصههای برازندگی متنوعی که
وجود دارد ،در این پژوهش شاخصهای برازش ،CFI=0/96 ،RMSEA= 0/062 ،χ2/df= 2/63
GFI=0/95

و 0/94

=AGFI

گزارش شد .نتایج مدل معادالت ساختاری و نمودار مسیر تحقیق

همچنین ،مقدارهای آمارة تی که به وسیلة آن ،معناداری ضرایب مسیر بررسی میشود ،برای روابط
مستقیم در جدول  4ارائه شده است.

1. Wixom & Watson
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جدول  .4نتایج ضریب مسیر و مقدار آمارة تی

روابط بین متغیرها
تعارض نقش
ابهام نقش
حمایت سرپرست
درگیری شغلی
تعارض نقش
تعارض نقش
ابهام نقش
ابهام نقش
حمایت سرپرست
حمایت سرپرست
درگیری شغلی
درگیری شغلی
ویژگیهای شغلی
ویژگیهای شغلی
رضایت شغلی
متغیرهای محیط کاری
ویژگیهای شغلی

ویژگیهای شغل
ویژگیهای شغل
ویژگیهای شغل
ویژگیهای شغل
عملکرد شغلی
رضایت شغلی
عملکرد شغلی
رضایت شغلی
عملکرد شغلی
رضایت شغلی
عملکرد شغلی
رضایت شغلی
عملکرد شغلی
رضایت شغلی
عملکرد شغلی
ویژگیهای شغلی
پیامدهای شغلی

آمارة تی

ضریب تأثیر

نتیجه

6/47
2/25
5/02
7/12
0/63
0/78
8/08
0/53
0/63
9/78
0/93
6/41
0/43
7/63
7/12
13/11
9/08

-0/18
-0/16
0/23
0/34
-0/13
-0/16
-0/57
-0/38
0/43
0/23
0/18
-0/19
0/43
0/61
0/18
0/43
0/63

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
عدم تأیید
عدم تأیید
تأیید
عدم تأیید
عدم تأیید
تأیید
عدم تأیید
تأیید
عدم تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

به دلیل تعداد زیاد روابط میان متغیرها ،روابط تأییدشده در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  .2مدل نهایی تجربة کاری معلمان
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همان گونه که صاحبنظران پیشنهاد کردهاند ،برای آزمون اثرهای واسطهای بهتر است از روش
بوتاستراپ استفاده شود (پریچر و هایس .)2008 ،1نتایج بوتاستراپ برای مسیرهای واسطهای
مدل پیشنهادی در جدول  5ارائه شده است .سطح اطمینان برای تمامی فواصل اطمینان  95درصد و
تعداد تکرارهای باز نمونهگیری بوتاستراپ  5000در نظر گرفته شده است .با توجه به اینکه در
تمامی مسیرها ،صفر بیرون از فاصلة اطمینان قرار میگیرد ،تمامی مسیرهای واسطهای معنادار هستند.
جدول  .5نتایج بوتاستراپ برای مسیرهای واسطه ای

متغیر پیشبین

متغیر واسطهای

متغیر مالک

تعارض نقش

ویژگیهای شغل

رضایت شغلی

-0/022

ابهام نقش

ویژگیهای شغل

رضایت شغلی

-0/029

-0/051

حمایت سرپرست

ویژگیهای شغل

رضایت شغلی

-0/036

-0/076

-0/005

درگیری شغلی

ویژگیهای شغل

رضایت شغلی

-0/045

-0/032

-0/011

%95

حمایت سرپرست

رضایت شغلی

عملکرد شغلی

-0/052

-0/071

-0/041

%95

درگیری شغلی

رضایت شغلی

عملکرد شغلی

-0/059

-0/063

-0/018

%95

پیامدهای شغلی

-0/032

-0/042

-0/008

%95

متغیرهای محیط کار ویژگیهای شغل

بوتاستراپ حد پایین

حد باال

فاصلة اطمینان

-0/039

-0/006

%95

-0/008

%95
%95

در چند دهة اخیر چندین روش آماری برای یافتن متغیرهای تعدیلگر و توضیح اثرات آنها بر
اساس نوعشناسی یادشده استفاده شده است ،که یکی از آنها ،راهبرد «سابگروپ» 2است .این
روش عمال آزمون تشخیص متغیرهای همسانگر است و نسبت به روشهای دیگر در مطالعات
مدیریتی بیشترین استفاده را داشته است .راهبرد ساب گروپ شامل تست ضریب همبستگی دو یا
چند زیرگروه است .در رویکرد سابگروپ ،تفاوتهای میان قدرت یا میزان یک ارتباط از طریق
تفاوتهای میان بزرگی یا میزان ضریبهای همبستگی صفر مرتبه میان  Kزیرگروه مشخص میشود.
بر این اساس برای متغیر تعدیلگر محل خدمت دادهها به دو دسته محل خدمت در شهر و محل
خدمت در روستا تقسیم شدند و اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته برای هر دوگروه محاسبه شد.
نتایج در جدول  6ارائه شده است.
1. Preacher & Hayes
2. Subgroup
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جدول .6نتایج تأثیر متغیر محل خدمت به عنوان متغیر تعدیلگر

مسیر تعدیلگری
متغیرهای محیط کار-
پیامدهای شغلی
متغیرهای محیط کار
– ویژگیهای شغلی
ویژگیهای شغلی -
پیامدهای شغلی

محل خدمت شهر

(n=)259

محل خدمت روستا () n=122

T

Sig

نتیجه

0/004

تأیید

Path1

S.E1

T1

Path2

S.E2

T2

0/422

0/083

4/219

0/176

0/084

1/613

2/622

0/423

0/062

3/721

0/167

0/063

2/831

1/985

0/321

0/319

0/043

2/783

0/123

0/072

1/623

1/723

0/432

عدم
تأیید
عدم
تأیید

همانطور که مشاهده میشود محل خدمت معلمان رابطة میان متغیرهای محیط کار و پیامدهای
شغلی را تسهیل میکند ،با این حال ،نقش تعدیلگری محل خدمت در رابطة میان متغیرهای محیط
کار – ویژگیهای شغلی و رابطة ویژگیهای شغلی -پیامدهای شغلی تأیید نشد.
بحث و نتیجهگیری
معلمانی که در مناطق محروم ،شهرستانهای کوچک و روستاهای کشور فعالیت دارند ،از جمله
مهمترین منابع انسانی آموزش و پرورش به شمار میآیند که میتوانند نقش بسزایی در شکلگیری
سرمایة انسانی توانمند و بالنده در کشور داشته باشند .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر متغیرهای
محیط کاری بر ویژگیهای شغلی و پیامدهای شغلی معلمان فعال در شهرستان بجنورد و تأثیر متغیر
محل خدمت (فعالیت در شهر یا روستا) بر این روابط ،به انجام رسید .نتیجة مطالعه بیانکنندة آن بود
که متغیرهای محیط کار بر ویژگیهای شغلی و پیامدهای شغلی تأثیرگذار است .اما متغیر محل
خدمت تنها رابطة میان متغیرهای محیط کار و پیامدها شغلی را تعدیل میکند .به عبارتی ،میانگین
پیامدهای شغلی معلمان فعال در شهر بجنورد  3/76بوده و میانگین پیامدهای شغلی معلمان فعال در
روستا  2/93است که این تفاوت معنادار بوده و متغیر محل خدمت بر آن تأثیرگذار است .این نتیجه
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توسط انساه )2017( 1نیز تأیید شد .آنها نشان دادند شرایطی که معلمان در آن به ارائة خدمت
میپردازند بر رضایت شغلی آنها تأثیرگذار است .مطالعه فگبامی )2000( 2نیز این نتیجه را تأیید
میکند.
در نتیجة پژوهش ،تأثیرگذاری ابهام نقش ،تعارض نقش ،حمایت سرپرست و درگیری شغلی بر
ویژگیهای شغلی تأیید شد .داریانتو ( )2014نشان داد ادراک کارکنان از محیط کار بر ادراک آنها
از ویژگیهای شغلی تأثیرگذار است .به اعتقاد ناگرو )2019( 3ابهام نقش و تعارض نقش از طریق
تغییر ادراک نسبت به ویژگیهای شغل و تأثیر منفی بر آن ،منجر به فرسودگی شغلی کارکنان میشود.

سما 4و همکاران ( )2019با تأکید بر نقش مدیران منابع انسانی بر بهرهوری سازمان اذعان داشتند که
ادراک از حمایت سرپرست در محیط کار میتواند ادراک از ویژگیهای شغلی را در کارکنان بهبود
داده و به عنوان یکی از متغیرهای انگیزشی شغل استفاده شود.
همچنین نتایج نشان داد ،ابهام نقش ،تعارض نقش ،حمایت سرپرست و درگیری شغلی بر
رضایت شغلی و عملکرد شغلی نیز تأثیر دارد .نتایج بیانکنندة آن بود که از میان متغیرهای محیط
کاری ،تنها حمایت سرپرست و درگیری شغلی بر رضایت شغلی معلمان و متغیر ابهام نقش بر
عملکرد شغلی معلمان تأثیرگذار است .در حالی که در پژوهشهای پیشین تأثیر تعارض نقش و ابهام
نقش بر رضایت شغلی (کرونی و دلکویا2011 ،؛ کاستلیس ،تئوداراکیس و گولیماریس )2004 ،و
تأثیر حمایت سرپرست و تعارض نقش بر عملکرد شغلی معلمان (بای1396 ،؛ کرامتی )1396 ،تأیید
شده بود .چرایی این نتیجه را شاید بتوان در متفاوتبودن زمینه مورد مطالعه در این پژوهش نسبت
به مطالعات یاد شده دانست .اما نکته قابل تامل در پژوهش حاضر تاثیر منفی و معنادار درگیری
شغلی بر رضایت شغلی است ،در حالی که در پژوهشهای پیشین وجود رابطة مثبت میان این دو

1. Ansah
1. Fagbamiye
2. Nugroho
3. Samah
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متغیر تأیید شده بود (زوبیتس ،کانستنتی و تئوکاروس2014 ،1؛ موینیهان و پاندی .)2007 ،2به نظر
می رسد در مناطق محروم ،درگیری شغلی معلمان به دلیل انرژی و توان زیادی که از معلم میگیرد،
در نهایت ،بار مثبت خود را از دست داده و در قالب اعتیاد به کار نمود مییابد .پژوهشهای مختلف
نیز به این موضوع اشاره کردهاند که درگیری شغلی در جنبة مثبت خود به عجینشدن شغلی منجر
شده و رضایت و عملکرد شغلی معلمان را بهبود خواهد داد (ون ،گو و ون .)2019 ،3اما درگیری
شغلی در جلوة منفی خود ،منجر به اعتیاد به کار شده و با کاهش کیفیت زندگی و تعادل میان کار-
خانواده موجب کاهش رضایت شغلی خواهد شد (اربان و همکاران .)2019 ،بنابراین ،به نظر میرسد
در مناطق کمتر برخوردار ایران ،درگیری شغلی نمود منفی خود را ظاهر کرده و موجب کاهش
رضایت شغلی معلمان شده است.
پژوهشهای مختلف اذعان داشتهاند به منظور ارتقای پیامدهای شغلی مثبت معلمان ،مدیران
مسئول باید افرادی را که به طور بالقوه دارای ابهام شغلی و تنش شغلی هستند ،شناسایی کرد و
درصدد بهبود ادراک آنها برآیند (سومچ .)2016 ،4چراکه سوء تعبیر معلمان دربارة نقش خود منجر
به فرسودگی شغلی و در پی آن کاهش عملکرد سازمانی خواهد شد .در پژوهش حاضر نیز تأثیر
منفی و معنیدار ابهام نقش بر عملکرد شغلی معلمان تأیید شده (ریگو.)2017 ،5
به نظر میرسد یکی از مهمترین وظایف مدیران در سازمانهای آموزش و پرورش شهرستانها،
تالش برای ایجاد زمینهای است که معلمان بتوانند تجربة مثبتی از محیطکار کسب کنند و از این
طریق پیامدهای شغلیشان را بهبود دهند .کسب تجربههای شغلی مثبت در گروی سیاستهای
متناسب مدیریت منابع انسانی است .بنابراین ،پیشنهاد میشود سیاستهایی مانند ارزیابی عملکرد،
نحوة تخصیص پاداش ،و جذب و به کارگیری برای معلمان مناطق کمتر برخوردار متفاوت با سایر
معلمان اتخاذ شود تا در کنار سختیهای خدمت در چنین مناطقی ،تجربة لذتبخشی را برای ایشان
به ارمغان آورد.
4. Zopiatis, Constanti & Theocharous
5. Moynihan & Pandey
1. Wen, Gu & Wen
2. Somech
3. Riggo
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از دیگر نتایج جانبی پژوهش حاضر آن است که ،گرچه رضایت شغلی و عملکرد شغلی از جمله
پیامدهای شغلی معلمان به شمار میآیند ،اما رضایت شغلی بر عملکرد شغلی معلمان تاثیرگذار بوده
و متغیرهای محیط کار از طریق بهبود رضایت شغلی میتوانند بر عملکرد شغلی آنها تأثیرگذار
باشند.
در نهایت ،مدل ارائهشده در این پژوهش میتواند دیدگاه جدیدی را در خصوص نحوة تجربة
کاری معلمان فعال در مناطق محروم در اختیار مدیران و مسئوالن حوزة آموزش و پرورش قرار
دهد ،تا در آینده با درنظرگرفتن شرایط متفاوت این دسته از معلمان دلسوز ،نسبت به برنامهریزی
منابع انسانی و برنامههای آموزشی ضمن خدمت متناسب با نیازهای این بزرگواران اقدام کنند.
همچنین ،این پژوهش میتواند زمینهساز انجام مطالعات تطبیقی دیگر ،میان معلمان شهرستانهای
مختلف یا معلمان کالن شهرها و شهرستانها باشد تا در صورت تأیید ،تأثیر محلخدمت بر تجربة
کاری معلمان ،با اتخاذ رویکردی سیستمی از به کارگیری فرایندهای یکسان برای جذب و گزینش،
آموزش و بالندگی و حفظ و نگهداشت معلمان ممانعت به عمل آمده و با توجه به بوم و شرایط هر
منطقه سیاستهای منابع انسانی مختص آن منطقه تدوین و اجرا شود.
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