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 کیدهچ
ش ی برای افزایآباد و ارائه راهکارهایت شغلی مدیران مدارس شهرستان خرمهدف این پژوهش بررسی رضای

جامعه آماری پژوهش مدیران مدارس  بوده وپیمایشی  -روش پژوهش توصیفی ها بود. رضایت شغلی آن

نفر با استفاده از فرمول  587تعداد نفر بود و  069با تعداد  40-49 یلیتحصدر سال  آباددولتی شهرستان خرم

 سشنامهها از پرآوری دادهجهت جمع انتخاب شد. نمونه عنوانبه ای نسبیگیری طبقهنهکوکران و با روش نمو

ه روایی کارائه راهکار استفاده شد  منظوربهپاسخ -باز سؤالیک بعالوه  مؤلفه 4و  هیگو 66با  ایمحقق ساخته

دست  به 43/3 کرونباخایایی آن با استفاده از روش آلفای پو  شد دییتأو محتوا  آن با استفاده از روایی صوری

ی معیار و آمار استنباط انحراف میانگین، درصد، های آمار توصیفی فراوانی،ها با استفاده از روشآمد. داده

 قرار گرفت وتحلیلتجزیهمورد  (ANOVA) راههیک واریانس تحلیل و مستقل Tای،نمونه تک T شامل

 هش نشانپژونتایج  استفاده شد. ،تحلیل محتوااز روش  ،پاسخ -باز سؤالیابی به راهکارها از برای دست و

دایی ت شغلی مدیران مدارس ابترضای، بر آن. عالوه بودباالتر از متوسط در بین مدیران رضایت شغلی دهد می

راهکارهایی که توسط مدیران برای  ازجمله .بودمردان از  ترو مدیران زن بیش دیگر هایتر از دورهبیش

                                                           
 5049ل دانشگاه تهران است که در سا نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی ازپایان این پژوهش برگرفته از. 5

 به اتمام رسیده است.

 mkamali@ut.ac.ir دانشگاه تهران، پست الکترونیک:  ریزی آموزشی،استاد گروه مدیریت و برنامه. 2

 ( نویسنده مسئول)، دانشگاه شهید بهشتی . دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،0

 sahraee.mahdi@gmail.com پست الکترونیک:

 jkarimi@ut.ac.ir ، پست الکترونیک: دانشگاه تهران ریزی آموزشی،استادیار گروه مدیریت و برنامه. 9



45     
 49، زمستان 6سال دوم، شماره فصلنامه 

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

ارزش، شأن و احترام مدیران مدارس و افزایش وق؛ رضایت از شغلشان ارائه گردید، افزایش حق افزایش

 چندین راهکار دیگر بود.

 آبادخرمایت شغلی، مدیران مدارس، رض: واژگان کلیدی

 مقدمه

 ازمانس یک داشتن برای و شوندمی محسوب سرمایه ترینمهم انسانی افراد سازمان یک در

 و باانگیزه کارمندانی به مان،ساز اهداف اجرای و تحقق برای و متعهد افراد دارای و پویا

 انجام و غلش مختلف، هایزمینه در انسانی افراد تفاوت به توجه با. است نیاز کار به مندعالقه

 این دلیلی هر به چنانچه و است زندگی در افراد بعضی رضایت منبع ترینمهم شغلی، وظایف

 ازادهباب) سازدمی چالش اردچ را سازمان آن ناخوشایند پیامدهای باشد نداشته وجود رضایت

رضایت شغلی  مسئله جواب در رابطه بابی هایسؤالتعداد زیادی از  (.5040دیگران، و

دارد. در طول تاریخ اجماعی در میان پژوهشگران در رابطه با معنی و تعریف کارکنان وجود 

 لعم به مختلفی تعاریف شغلی (. از رضایت5،2332ویساست )رضایت شغلی وجود نداشته 

 هک دارد کارش از رضایت از فرد احساس به اشاره ،طورکلیبه شغلی است؛ رضایت آمده

 0الک(. 2،2350دیگران و آلینی سیوکرینا) کندمی عمل کار برای محرک یک عنوانبه

 و ندخوشای هیجانی حالت را آن و داندمی ارزشیابی فرآیند نوعی را شغلی ، رضایت(5448)

 خورشیدی از نقل به) است فرد شغلی هایتجربه یا شغلی ارزیابی ی ازناش که داندمی مثبتی

 خود غلش به فرد یک است که کلی و عمومی عاطفی پاسخ یک شغلی رضایت .(99: 5084

 گونهاین را شغلی رضایت میرکمالی در تعریفی جامع (.9،2355چیون و رامایا) دهدمی

 در ودخ شغل از فرد خاطر ، رضایتخشنودی احساس نوعی شغلی رضایت» :کندمی تعریف

نطقی، م نیازهای تأمینشغل،  در موفقیت مناسب، استعدادها، میزان کار با که است سازمان

 میرکمالی)«دارد ارتباط جوسازمانی و موفق شغلی، تجربه استعدادها، پیشرفت شکوفایی

                                                           
1. Weiss 

2. Syukrina Alini & et al 

3. Locke 

4. Chiun & Ramayah 
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از از دیرب توان گفت کهموجود رضایت شغلی میهای همچنین در رابطه با نظریه (.5088

های رضایت ، مطالعات و تئوریاندآمدههای زیادی برای توضیح این سازه به وجود نظریه

تر از کسب درک و دانش بیش منظوربههای امروزی در این عصر شغلی باید با توجه به توسعه

(، 2339) وورل (.6233الک، و 5الثام) یرندگمورد آزمون قرار  هیجان برانگیزاین موضوع 

های زیادی برای توضیح رضایت دارند که تئوری(، بیان می614: 2331) 2چ و هاگبرگبیت

 یطبیعت پیچیده به خاطرکنند که (، بیان می2338) 0اند. چو و رابرتشغلی تالش کرده

تواند تمام جوانب این سازه را در نظر بگیرد. یکی از رضایت شغلی، یک تئوری خاص نمی

 یلکرویکرد قضاوت شناختی تیبائوت و  وسیلهبهرضایت شغلی ها از ترین تبیینقدیمی

 شان برکند که ارزیابی مردم از شغل فعلی(، فراهم شده است. این مدل فرض می5463)

به نقل  2331و پاریش، یتزفراست )اساس تطبیق با تجارب قبلی و مشاهده نقش دیگر افراد 

واقع شده است به این دلیل که تنها ابعاد  قادموردانت(. این مدل 9،2359از دوکارمو آموریم نتو

دوکارمو است )قرار داده و ابعاد عاطفی رضایت شغلی را نادیده انگاشته  موردنظرشناختی را 

 (.2359آموریم نتو،

 همکاران و تامپسون رضایت شغلی توسط هایمورد نظریه در هابندیدستهاز یکی دیگر 

 هاینظریه -5نظری عمده: چارچوب شامل سهکه ( 5شکل ) است، صورت گرفته (5447)

 رضایت موقعیتی هایمدل -0 شغلی رضایت فرآیندی هاینظریه -2 شغلی رضایت محتوایی

 .استشغلی 

                                                           
1. Latham 

2. Bitsch & Hogberg 

3. Chou & Robert 

4. do Carmo Amorim Neto 
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 (.5،2112به نقل از وب) (،1991) همکارانهای رضایت شغلی تامپسون و نظریه بندیدسته .1 شکل

 فزایشا نیز را فرد بودن موّلد و القیتخ شغلی، رضایت افزایش که دهدمی نشان هابررسی

(. 2336سی، ترام، اوهارا،) دهدمی کاهش را کار از غیبت و بیشتر را کاری هایانگیزه و داده

 غیبت و( 5447 اسپکتورو  5442 دیویس) روانی استرس باعث تواندمی شغلی رضایت عدم

 به منجر خود نوبهبه هک( 2330متل، و 2335کویس،) شود کارکنان جاییجابه و ازحدبیش

 دست از و ناکارآمدی و( 2335لوگدسون، و الیکسون) اثربخشی کاهش و ترپایین وریبهره

 خاطر به عمل در چنینهم شغلی رضایت(. 5476،الک ،2،2335العجمی) شودمی سود دادن

                                                           
1. Webb 

2. Al Ajmi 
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خشند ب ودبهب خود را در زیردستان وریبهره و تا انگیزش کند کمک مدیران به تواندمی آنکه

 ره در کارکنان بین رضایت عدم، نظرانصاحبی به گفته(. 2330،2339متل،) است مهم

 فاجعه ،بیفتد اتفاق آموزش و معلمی حرفه در اگر آن است، امّا خطرناک و نامطلوب شغلی

 همم بسیار شغلی رضایت بر مؤثر عوامل شناسایی چنین،هم(. 2334جیوتی، و شارما) است

 ایفا بارزی نقش فردی زندگی حتی و سازمان وریبهره و پیامد در همقول این است، زیرا

 ندارضایت شغلی تأکید کرده اهمیتبسیاری بر  مطالعات (.2337 و،و چانگ، لو،) کندمی

مسائلی که در مدیریت منابع انسانی  ترینمهمیکی از  و (2335بونو و پاتون، ثورسن، جادج،)

 کارا،) دهدیم که چه چیزی رضایت شغلی را ارتقاء میوجود دارد این مسئله است که بفهم

 (.2355یوزال و ماگنینی،

 هک است این دهدمی نشان را مدارس مدیران شغلی رضایت اهمیت که دالیلی از یکی

أثیرگذار ت معلمان شغلی رضایت بر مسئله این که گذارندمی تأثیر مدرسه محیط بر مدیران

 یک در رهبری و مدیریت با توجه به اینکه نقش(. 2355دیگران، و شن ؛2353تکدام،) است

 ی مدیریتو رضایت شغلی برا است کنندهتعیین مدرسه کلی اثربخشی برای آموزشی فضای

 تجارب یمنف اثرات تواندمی بلکه است مهم معلمان شغلی رضایت ارتقاء برای تنهامدرسه نه

رسد که بررسی این موضوع از یبه نظر م ،(5444میالن، مک و ما) دهد کاهش را آموزشی

 زیادی برخوردار باشد. اهمیت

مربوط به رضایت شغلی گسترده است ولی تحقیقات مربوط به رضایت  ادبیاتاگرچه  

ت اند که رضایکه بعضی از متخصصان گفتهدرحالی. استاندک  مدارس شغلی مدیران

ضایت اند که رکشف کردهشغلی در بین مدیران مدارس باال و رو به افزایش است، دیگران 

 نتیجه این به پژوهشان در (2334) 5الس و سودوما طور میانگین پایین است.مدیران مدارس به

 تأمین تربیش انگیزشی هایمحرک به نسبت بهداشتی هایمحرک با مدیران که رسیدند

 تأکید عموماً نظریات که است حالی در ، این(2334الس، و سودوما) شدندمی( ارضاء)

نشان  پژوهشیک  هاییافته. دارند بهداشتی هایمحرک تا انگیزشی هایمحرک بر تریبیش

                                                           
1. Sodoma & Else 
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 و ارتقاء هایفرصت ازلحاظ همدان شهر ابتدایی مدارس مدیران رضایت میانگین کهداد 

 مطالب به توجه با (.5088قنبری، و نصیری) بود متوسط حد از تردستمزد، کم و حقوق

 تمامی در که است مهمی مسائل از یکی شغلی رضایت جودو یا وجود عدم ،شدهگفته

 مدارس مدیران بین در شده آورده دالیل به بنا مسئله این اهمیتدارد،  وجود هاسازمان

 شغلی رضایت میزان سنجش شده است، بررسی اینجا در که ایمسئله لذا ،است دوچندان

 افزایش برای راهکارهایی چه همچنین و بوده آبادخرم شهرستان دولتی مدارس مدیران

هایی از تحقیقاتی که نمونه در ادامه سعی شده که داشت. خواهد ها وجودآن شغلی رضایت

 آورده شود. شدهانجامدر رابطه با بررسی رضایت شغلی مدیران مدارس 

رضایت شغلی  طورکلیبه که داد (، نشان5088) قنبریپژوهش نصیری و  از حاصل نتایج

 زا رضایت و همکاران ،ماهیت کار از رضایت از حد متوسط بود؛ میانگینمدیران باالتر 

 و حقوق و اءارتق هایفرصت از رضایت میانگین اما بودند متوسط سطح از بیشتر سرپرست

 رضایت یزانم بین که است آن بیانگر هایافته همچنین. بود متوسط سطح از کمتر دستمزد

دارد، در این پژوهش نشان داده شد که  وجود تتفاو سن و جنسیت لحاظ به مدیران شغلی

 وحسط لحاظ به اما ؛اندداشتهمدیران مرد رضایت شغلی بیشتری نسبت به مدیران زن 

(، نشان 5071) جمشیدنژادنتایج پژوهش  .نشد مشاهده تفاوت خدمت سنوات و تحصیالت

 آورترس زیاد خیلی ای و زیاد مدرسه مدیر عنوانبه را خود شغل ،(%75) مدیران داد که اکثر

 همبستگی و اندنبوده راضی خود شغل از( %74) تعداد این از بیش کمی که اندکرده ارزیابی

 .داشت وجود شغلی رضایت و شغلی استرس بین منفی

که معاونان مدیران وقتی از شغل ت حاکی از آن اس (،2359) 5نتایج تحقیق وایریمو

شوند.  نفعان در پی روابط بین فردی به رسمیت شناختهی ذیوسیلهبهکنند که رضایت پیدا می

طبق نتایج این تحقیق  ها مهم بود.ارتقاء شغلی برای آن اندازچشمهمچنین حجم کار و 

 کومار و سانگیتاپژوهش  بودند. ناراضی معاونان مدیران از شرایط فعلی ارتقاء شغلی خود

 هایمؤلفهو در تمام  بودند راضی خود شغل از متوسطه مدارس مدیران که داد (، نشان2350)

                                                           
1. Wairimu 
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ت نمرات باالتر از میانگین به دس جوسازمانی، مافوق، محیط کار و ماهیت کارحقوق، ارتقاء، 

 .کندمی تأیید را نتیجه این 1 تا 5 یدامنه یک از 61/0 آمدهدستبه میانگین آمد.

مدارس را  نرضایت شغلی مدیرابا عوامل مرتبط (، 2350) 5گاتونگو و واچیرا

های شغلی، ارتباطات، رهبری، استانداردهای کاری، پاداش عادالنه و فرصت) صورتینبد

 کردند.امنیت شغلی( بیان 

نشان داد که معلمان زن بیشتر از شغل و  شانمطالعه هاییافته(، 2352) 2اقبال و آختار

شغلی بین  رضایت حاظازلتفاوت معناداری های سرپرستی نسبت به مردان راضی بودند. جنبه

انند توو شهری/ روستایی یافت نشد. همچنین سن و تجارب کاری نمی معلمان هنر / علوم

(، 2355) آیودوجوما، سیماتوا و در پژوهش  رضایت شغلی توضیح دهند. ازلحاظها را تفاوت

تر بودند یشغل خود ناراض گر این بود که مدیران زن نسبت به مدیران مرد ازنتایج تحقیق بیان

 تواند منجر به رضایت شغلی شود بهبودعواملی که می وفصلحلتواند با اما این مسئله می

درونی و  صورتبهو  طورکلیبهمدیران  نشان داد که (2334) ویلسوننتایج پژوهش  یابد.

عالوه بر این نتایج این مطالعه یک رابطه معنادار بین  باشند.بیرونی از شغل خود راضی می

تایج پژوهش کند. نها بیان میای آنها و کیفیت توسعه حرفهایت شغلی مدیران دبیرستانرض

 دارد که ارتباط معناداری بین رضایت شغلی و جبران مالی وجود ندارد.همچنین بیان می

 رضایت شغلی در داریمعنیتفاوت  نشان داد که (،2334) السسودوما و  یمطالعهنتایج 

طبق نتایج  هر دو مطالعه وجود دارد و در مدارس و نوع سال خدمت ،مدیران جنس در کلی،

 تر بودند.ها از کار خود راضیمرد نسبت به زن گویانپاسخاین تحقیق 

رضایت شغلی  دهندهنشان طورکلیبه( 2337) علیخانرحمان قاضی و  نتایج تحقیق

ان زن نسبت به مردان و و همچنین نتایج نشان داد که مدیر بودعمومی مدیران از شغل خود 

ودند. تر بمدیران مدارس مناطق شهری نسبت به مدیران مناطق روستایی از شغل خود راضی

های اخالقی و فعالیت دو جنبه از رضایت بودند که با رضایت باال در در این تحقیق ارزش

                                                           
1. Gathungu & Wachira 

2. Iqbal & Akhtar 
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رسه دهای مها و فعالیتارتباط بودند و جبران، شرایط کاری، پایگاه اجتماعی و سیاست

 هایی از شغل بودند که با رضایت کم در ارتباط بودند.جنبه

که بین رضایت شغلی مدیران مرد و زن  نشان داد(، 5486) 5کارتیر بورکویستپژوهش  

تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین طبق نتایج این تحقیق نشان داد، مدیران عواملی مانند 

ای، طقهمن هایبندیاولویتسرپرست، کاهش  تر، تعامل باهای رشد، بازخورد بیشفرصت

ایت تر برای تعامل با همکاران را در افزایش رضداشتن یک تیم مدیریتی واقعی و فرصت بیش

 دانستند. مؤثرشغلی خود 

ی مربوط به رضایت شغلی صورت گرفت و با پس از مطالعات بسیاری که در پیشینه

های از مؤلفه قرار گرفته بود مورداستفادهناگون توجه به اینکه ابزارهایی که در تحقیقات گو

های مهم و ی جامعی که دربرگیرنده تمامی مؤلفهگوناگونی استفاده کرده بودند و پرسشنامه

تأثیرگذار در رضایت شغلی افراد باشد یافت نشد با مشورت با اساتید راهنما و مشاور و با 

ای قق ساختهی محبه ساخت پرسشنامه استفاده از تحقیقات گذشته پیرامون موضوع تصمیم

گرفته شد که نواقص کارهای قبلی صورت گرفته را تا حد امکان نداشته باشد. برای همین 

(؛ که در ستون افقی 5 جدول) شدبا دو ستون عمودی و افقی طراحی  دوبعدیمنظور جدول 

ودی های رضایت شغلی در کارهای قبلی و در ستون عمهای مؤلفهآن مطرح کننده

 از این جدول شدهاستخراجهای مهم اند آورده شده است. از مؤلفههایی که مطرح کردهمؤلفه

 فراوانی در ساخت پرسشنامه رضایت شغلی مدیران استفاده شده است. برحسب
  

                                                           
1. Cartier Borquist 



 56...                                                                          شهرستان مدارس مدیران شغلی رضایت بررسی

 
 

 هاهای رضایت شغلی و مطرح کنندگان آنفراوانی مؤلفه .1 جدول
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 57 * * * * * * * * * * * *   * * * * حقوق

 51 * *  * * * * *   * *   * * * * ارتقاء

ماهیت 

 کار
* * * * *   * * *   *   *   55 

 سرپرستی و

 نظارت
* *  * * * * *    *    * *  55 

 مافوق

سبک )

 (رهبری

  * *  * * *  * *   *  * *  53 

 همکاران

 زیردستان(
* *   *  *    * *    * *  4 

محیط 

 کار
*  *  *  * *     *   * *  4 

 7  * * *  *      * * *     ارتباطات

 6   * *     *   *   *    مسئولیت

امنیت 

 شغلی
   * * *   * *         6 

قدردانی از 

 کار
 *               *  0 

مزایای 

 جانبی
 *   *              2 

 جو

 سازمانی
  *             *   2 

عوامل 

 شخصی
       *           2 
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روندهای 

 اجرایی کار
 *                 5 

 اطالع

 رسانی
 *                 5 

عوامل 

 اجتماعی
                  5 

عوامل 

 سازمانی
                  5 

قالل )است

 کاری(
      *            5 

میزان 

ساعات 

 کاری

      *            5 

شهرت یا 

 شناسایی
   *               5 

توسعه 

 ایحرفه
     *             5 

های فرصت

یکسان در 

 سازمان

     *             5 

اندازه 

 سازمان
              *    5 

 رابطه در هک تحقیقاتی و نظری مبانی بررسی از پس :شدهخراجاست تأثیرگذار مهم هایمؤلفه

 شامل) سرپرستی و نظارت کار، ماهیت ارتقاء، حقوق، هایمؤلفه شدهانجام شغلی رضایت با

 و مسئولیت شغلی، امنیت کار، محیط ،(زیردستان) همکاران ،(مدیریت و رهبری سبک

 ند،شد انتخاب مشاور و راهنما اساتید با مشورت با و ها¬آن فراوانی اساس بر جوسازمانی

 رابطه در هک گوناگونی ابزارهای که است این بود هامؤلفه این انتخاب برای که دیگری دلیل

 مبانی کهینا به توجه با و داشتند را هامؤلفه این از تعدادی است شده ساخته شغلی رضایت با

 این تخابان به تصمیم بود یگرید هایمؤلفه تأثیر یدهندهنشان تحقیق به مربوط نظری

 . شد گرفته هامؤلفه
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 حاضر از قرار زیر است: پژوهش سؤاالت

مدیران مدارس دولتی شهرستان آن در بین  هایمؤلفهوضعیت رضایت شغلی و  -5

 چگونه است؟آباد خرم

 است نیج برحسب آبادخرمچه تفاوتی بین رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان  -2

 ؟وجود دارد

 هایدورهدر  آبادخرمچه تفاوتی بین رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان  -0

 تحصیلی مختلف وجود دارد؟

 چه راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی مدیران مدارس وجود دارد؟ -9

 روش پژوهش

 ها، توصیفی از نوعگردآوری داده شیوههدف کاربردی و بر اساس  برحسبن تحقیق ای

 آبادمخر شهر مدیران مدارس دولتی کلیه شامل حاضر، پژوهش آماری جامعه پیمایشی است.

 سازمان سوی از منتشرشده اطالعات و آمار آخرین طبق. است 5040-5049 تحصیلی سال در

ر هر د آبادخرمکل مدیران مدارس دولتی شهرستان  تعداد استان لرستان، وپرورشآموزش

نفر  232که از این تعداد  استنفر  069طه دوم برابر با سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوس

باشند. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران ( می%99.1نفر مرد ) 562( و %11.1زن )

 حجم تعیین از پس .استنفر از مدیران مدارس  587 شدهانتخاباستفاده شده است که نمونه 

 و صادیاقت اجتماعی، فرهنگی، تغیرهایم کنترل منظوربه ساده، تصادفی روش به نمونه

ای هتعداد و جنسیت در دوره ازلحاظ هاآنها، مدیران با توجه به نسبت داده پذیریتعمیم

 .انتخاب شدند آبادخرممختلف و در هر دوره، در نواحی مختلف شهرستان 

ت اسای استفاده شده ها از پرسشنامه محقق ساختهدر این پژوهش برای گردآوری داده 

شامل ) سرپرستیحقوق، ارتقاء، ماهیت کار، نظارت و  یمؤلفه 4شامل  آن هایمؤلفهکه 

 است جوسازمانیسبک رهبری و مدیریت(، همکاران، محیط کار، امنیت شغلی، مسئولیت و 

تخراج در رابطه با موضوع اس شدهانجامکه پس از مطالعات بسیار در مبانی نظری و تحقیقات 

 ها برای سنجشگویه اند.د راهنما و مشاور در پرسشنامه گنجانیده شدهو با مشورت استا
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های ( و پرسشنامه5042) همکارانی رضایت شغلی میرکمالی و برگرفته از پرسشنامه هامؤلفه

 سوتا(؛ مینه5447) اسپکتور(؛ 5464) هالپینو  کندال اسمیت، رضایت شغلیاستاندارد 

، یک شدهبندیدرجه سؤاالتهمچنین در پایان . ندباش(؛ می5414) هرزبرگ(؛ و 5467)

پاسخ برای ارائه نظر در مورد راهکارهای افزایش رضایت شغلی توسط مدیران  -باز سؤال

جهت تعیین . است مؤلفه 4گویه و  66این پرسشنامه دارای مدارس در نظر گرفته شده است. 

مورد  روسط استاد راهنما و مشاوت استفاده شد که پرسشنامه صوریروایی  از پرسشنامهروایی 

در این پژوهش، برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای . قرار گرفت ییدتأ

نفر،  03اولیه، شامل  نمونهها از آوری دادهکرونباخ استفاده شده است؛ بنابراین، پس از جمع

 ه گردید.گردید و ضریب آلفای کرونباخ محاسب SPSS 25 افزارها وارد نرمداده

 ( نشان داده شده است.2) شمارهمیزان ضریب آلفای کرونباخ هریک از متغیرها در جداول 

 های آن. آلفای کرونباخ رضایت شغلی و مؤلفه2جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد نمونه هامؤلفه آلفای کرونباخ متغیر

 43/3 رضایت شغلی

 84/3 03    ماهیت کار

 81/3 03    امنیت شغلی

 45/3 03    محیط کار

 87/3 03    جوسازمانی

 74/3 03    سرپرستی

 88/3 03 زیردستان() همکاران

 43/3 03 حقوق

 86/3 03 مسئولیت

 87/3 03 ارتقاء
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 هایافته
 :های مربوط به سؤال اولتحلیل

آباد ستان خرمآن در بین مدیران مدارس دولتی شهر هایمؤلفهوضعیت رضایت شغلی و  -5

 چگونه است؟

 رضایت شغلی مدیران هایمؤلفهوضعیت رضایت شغلی و  وضعیتبررسی  منظوربه

ه نتایج ک استفاده شده است ایتک نمونهتست از آزمون تی آبادخرممدارس دولتی شهرستان 

 ( ارائه گردیده است.0) جدولآن در 

 آن هایمؤلفهوضعیت رضایت شغلی و . 3 جدول

 هاشاخص

 متغیر
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

تفاوت 

 میانگین
 tمقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

داریمعنی  

 335/3 586 20/26 89/3 302/3 904/3 09/9 رضایت شغلی

87/9 ماهیت کار  833/3  318/3  07/5  11/20  586 533/3  

84/0 امنیت شغلی  117/3  393/3  04/3  74/4  586 533/3  

رمحیط فیزیکی کا  28/9  75/3  312/3  78/3  30/51  658  533/3  

جوسازمانیوضعیت   65/9  137/3  307/3  55/5  53/03  586 533/3  

01/9 وضعیت سرپرستی  64/3  313/3  81/3  85/56  586 533/3  

رضایت  وضعیت

(زیردستان) همکاران  
44/9  163/3  393/3  94/5  94/06  586 533/3  

41/2 حقوق شغلی  68/3  313/3  19/3-  78/53-  658  533/3  

41/9 مسئولیت شغلی  638/3  399/3  91/5  74/02  658  533/3  

42/0 ارتقاء شغلی  814/3  362/3  92/3  79/6  658  533/3  

 هایوالسئگذاری توضیح: الزم به ذکر است که در این بررسی با توجه به دامنه نمره* 

در نظر  1/0معه این دامنه، میانگین فرضی جا برحسبکلی این بعد  نمره( و محاسبه 6تا  5)

 گرفته شده است.

حاکی از آن است که میانگین وضعیت  آمدهدستبه( نتایج 0) شمارهبا توجه به جدول 

(، 84/0) شغلی(، امنیت 87/9) کارماهیت  هایمؤلفه( و همچنین 09/9) مدیرانرضایت شغلی 

(، 44/9) همکاران(، 01/9) سرپرستی(، 65/9) جوسازمانی(، 28/9) کارمحیط فیزیکی 
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که تفاوت معناداری با میانگین فرضی جامعه که  است( 41/0) ارتقاء( و 41/9مسئولیت )

 هایفهمؤلرضایت شغلی و  وضعیتاست دارد و این نتایج گویای این است که  بوده( 1/0)

مذکور در بین مدیران در حد باالتر از متوسط قرار دارد. همچنین میانگین وضعیت حقوق 

( بوده است 1/0) کهکه تفاوت معناداری با میانگین فرضی جامعه  است( 41/2) مدیرانشغلی 

حقوق شغلی مدیران در حد کمتر از متوسط  وضعیتدارد و این نتایج گویای این است که 

 قرار دارد.
 :پژوهشدوم های مربوط به سؤال تحلیل

وجود  ستا جنی برحسب آبادخرمچه تفاوتی بین رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان . 2

 دارد؟

 رشوپروآموزشرضایت شغلی مدیران مدارس های میزان بررسی تفاوت میانگین یبرا

ه نتایج آن در است ک هاستفاده شد مستقل یآزمونتاز جنسیت نیز  برحسب آبادخرمشهرستان 

 .آمده است (9)جدول 

 جنسیت برحسبرضایت شغلی مدیران نمرات میانگین مقایسه  .4 جدول

 داریمعنی سطح T یآزاد درجه انگینیم دو تفاوت انگینیم فراوانی تجنسی ریمتغ

رضایت 

 شغلی

 مرد

 زن

80 

539 

22/9 

90/9 
25/3- 581 99/0- 335/3 

 

مدیران زن و مرد شود که تفاوت دو گروه هده می(، مشا9) شماره جدول به توجه با

 معناداری ورتصبهرضایت شغلی در مقیاس  آبادخرمشهرستان  وپرورشآموزشنواحی 

از  آبادخرممدیران زن شهرستان توان نتیجه گرفت که ؛ و با توجه به جدول میشدمشاهده 

 .باشندبرخوردار می رضایت شغلی بیشتری نسبت به مردان
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 :پژوهش سوم های مربوط به سؤالتحلیل

لی یتحص هایدورهدر  آبادخرمچه تفاوتی بین رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان . 0

 مختلف وجود دارد؟

 رشوپروآموزشرضایت شغلی مدیران مدارس های میزان بررسی تفاوت میانگین یبرا

 هراهیکتحلیل واریانس از آزمون های تحصیلی آنان دوره برحسب آبادخرمشهرستان 

 .آمده است( 1)استفاده شد است که نتایج آن در جدول 

 های تحصیلیمدیران برحسب دوره میزان رضایت شغلیتوصیفی  یهاشاخص .5 جدول

 استاندارد یخطا استاندارد انحراف انگینیم تعداد های تحصیلیدوره

 39/3 08/3 10/9 70 ابتدایی

 36/3 95/3 02/9 93 متوسطه اول

 31/3 90/3 56/9 79 متوسطه دوم

 30/3 90/3 09/9 587 مجموع

 های تحصیلیهرضایت شغلی برحسب دورراهه تحلیل واریانس یک .6 جدول

 دارییمعن سطح F انگینیم مربع یآزاد درجه مربعات مجموع 

 12/2 2 39/1 ن گروهییب

 56/3 589 45/03 روهیگدرون 335/3 37/51

  586 46/01 مجموع

رضایت شغلی مدیران میان  ریدهند تفاوت معنادانشان می (6)و ( 1جدول )ج ینتا

آزمون  ها ازکه برای تعیین میزان تفاوت بین گروه وجود دارد؛ های مختلف تحصیلیدوره

 .تعقیبی شفه استفاده گردید

 های تحصیلیرضایت شغلی برحسب دورهآزمون تعقیبی شفه برای مقایسه  .1 جدول

 دارییمعن سطح استاندارد یخطا هاانگینیم تفاوت دوره تحصیلی دوره تحصیلی

 ابتدایی
 متوسطه اول

 متوسطه دوم

23/3 

07/3 

38/3 

36/3 

39/3 

33/3 
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رات میانگین نم میزاندهد که نشان می، نتایج آزمون تعقیبی شفه (7) جدول به توجه با

؛ ستاهای تحصیلی متوسطه اول و دوم رضایت شغلی مدیران ابتدایی بیشتر از مدیران دوره

دوم  وتوان گفت که مدیران مقطع ابتدایی نسبت به مدیران مقاطع متوسطه اول بنابراین می

 رضایت شغلی بیشتری دارند.
 :های مربوط به سؤال چهارم پژوهشتحلیل

 چه راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی مدیران مدارس وجود دارد؟. 9

و ارائه راهکارها برای افزایش رضایت شغلی مدیران، ابتدا  سؤالبرای پاسخ به این 

 هرکدامرسشنامه داده بودند را پاسخ در پ -باز سؤالهایی که مدیران مدارس به پاسخ

دند. به ش بندیدستهفراوانی راهکارها  برحسبجداگانه کدگذاری کرده و سپس  صورتبه

ر آن د وجود داشت فقط جدول پایانی که هاپاسخدلیل کثرت جداولی که برای کدگذاری 

ارهای هکرا عنوانبه گیرینتیجهدر قسمت بحث و  اندشدهوانی مرتب افر برحسبراهکارها 

. (4 جدول) استاز سوی مدیران مدارس برای افزایش رضایت شغلی آورده شده  شدهارائه

 551نمونه انتخاب شده بودند، تعداد  عنوانبهنفری که  587ضمناً الزم به ذکر است از میان 

 اند.پاسخ موجود در پرسشنامه را پاسخ داده -باز سؤالنفر 

 شغل از رضایت افزایش برای مدیران سوی از دهشارائه راهکارهای کدگذاری. 8 جدول

 ردیف راهکارها فراوانی

 5 ( مدیران مدارس؛افزایش ضریب حقوقی و ... ) حقوقافزایش  94

 2 و جامعه؛ وپرورشآموزشافزایش ارزش، شأن و احترام مدیران مدارس در بین سازمان  29

 0 دادن ترفیع و دیگر مزایا؛در انتخاب و انتصاب افراد و همچنین  ساالریشایسته 29

 9 ؛(معیشت، رفع دغدغه مالی و ...  تأمین) نیازهابرآورده کردن  25

 1 بودن امکانات( در مدارس؛ روزبه) روزاستفاده از فناوری  51

 6 اعطای تسهیالت و ... .( مدیران مدارس؛) شغلیافزایش مزایای  52

55 
رداخت هماهنگ(؛ به عبارتی عدم وجود تبعی، در عادم تبعی،، ایجااد نظاام پ   ) عاادالناه  برخور 

 های دولتی؛برخورد با فرهنگیان و کارکنان دیگر سازمان
7 

 8 ؛(بودن علم و دانش، آموزش کارکنان و ...  روزبه) زیردستانای همکاران و توسعه حرفه 55

 4 ؛(ثبات شغلی، امنیت روحی و روانی، امنیت در محیط کار و ... ) شغلیامنیت  4
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8 
منظور بروز بودن نیست بلکه درخواست  اینجا) مدرسهوساایل و امکانات آموزشای مناساب برای    

 برای آموزش و مواردی است که یک مدرسه باید داشته باشد(؛ موردنیازهای حداقل
53 

 55 افزایش همکاری بین همکاران؛ 8

 52 افزایش دادن اختیارات )استقالل در کار( مدیران مدارس؛ 7

 50 تالش برای ایجاد عالقه و انگیزه نسبت به شغل از سوی مسئولین؛ 7

 59 حمایت از طرف باالدستان و روسا؛ 6

 51 ؛(ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی و ... ) مطبوعایجاد محیط کاری  9

 56 و معوقات مدیران مدارس؛ کاراضافهپرداخت  0

 57 دارس؛ایجاد فرصت ارتقاء و پیشرفت برای مدیران م 0

 58 برای فرهنگیان؛ بندیرتبهاجرای طرح  0

 54 مدیران مدارس؛ موقعبهتشویق  0

 23 ایجاد شغل برای فرزندان فرهنگیان؛ 2

 25 تر اولیاء و مربیان؛تعامل بیش 2

 22 همکاران در گروه؛ موردپذیرشمشورت با مدیر در  2

 20 کاهش ساعات کاری مدیران مدارس؛ 2

 29 وضعیت شغلی؛توجه به  2

 21 اختصاص بودجه کافی به مدارس؛ 2

 26 جبران کاری؛ 5

 27 تشکیل اتحادیه فرهنگیان؛ 5

 28 اجتماعی، فرهنگی، سیاسی مربوط به جامعه؛ هایگیریتصمیمدخالت دادن مدیران در  5

 24 ش؛از سوی مدیران برای بهبود فرآیند آموز شدهمطرحو انتقادات  هاپیشنهادتوجه به  5

 03 تغییر در نظام آموزشی؛ 5

 05 ؛وپرورشآموزشایجاد جوسازمانی مطلوب در  5

 02 نظم و قانونمندی همکاران و زیردستان؛ 5

 00 تسهیل ارتباط با فرادست؛ 5

 09 اردوهای سیاحتی/ زیارتی برای مدیران مدارس به همراه خانواده؛ 5

 01 ز سوی مدیران مدارس؛ا گرفتهانجامبرابری حقوق و میزان کار  5

 06 کاربردی بودن برنامه و مقررات اداری؛ 5

 07 اعتماد به مدیران برای انجام امور؛ 5

5 
 هاهنامبخشها و های توجیهی مناساب هم در آغاز گرفتن مسئولیت هم قبل از اجرای طرح کالس

 و در هنگام انجام مسئولیت؛
08 
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 گیرینتیجهبحث و 

 آباد و ارائهبررسی رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان خرم پژوهش این انجام از هدف

شغلی  رضایت وضعیتبررسی  منظوربه. ها بودراهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی آن

ای استفاده شد و نتایج نمونه تست تکاز آزمون تی آبادخرممدیران مدارس دولتی شهرستان 

رضایت شغلی مدیران تفاوت معناداری با  یتوضعحاکی از آن است که  آمدهدستبه

این  (.0 جدول) استبه دست آمده  09/9بوده دارد و میانگین  1/0میانگین فرضی جامعه که 

رضایت شغلی مدیران در حد باالتر از متوسط قرار دارد.  وضعیتنتیجه گویای این است که 

 ویلسون (،2350) کومارو  (؛ سانگیتا88های )نصیری و قنبری،این نتیجه با نتایج پژوهش

ها ، یعنی در این پژوهشاست راستاهم(، همسو و 2337) علیخانرحمان قاضی و  (،2334)

 آمدهتدسبههمچنین نتایج بودند. مدیران مدارس از شغل فعلی خود راضی  طورکلیبهنیز 

دارد و در ن همخوانی(، 2359وایریمو ) ( و5071) نژادجمشید با نتایج تحقیقات  سؤالاز این 

فهمیدن منابع رضایت . اندهای این افراد مدیران مدارس از شغل خود رضایت نداشتهپژوهش

 هایی برای حفظ و اثربخشی مدیران بسیارکارگیری سیاستو نارضایتی مدیران برای به

ر دهد رضایت شغلی دهای پیشین نیز نشان میهای پژوهش. توجه به یافتهاست بااهمیت

آید که ا شاخص کلی، معموالً اندکی بیش از شاخص تفصیلی به دست میصورت سنجش ب

به  مورد اشتغال خود، کمتر حرفهتواند این امر باشد که افراد در نگاه کلی به دلیل آن می

کنند. این امر که رضایت شغلی مدیران مدارس در این کننده توجه میجزئیات ناراضی

طی  ، مانیستای رضایت کامل این افراد از شغل خود پژوهش باالتر از میانگین است به معن

اکنون شاهد اعتراض و نارضایتی فرهنگیان از وضعیت شغلی خود چند سال گذشته و هم

یت دهد کیفکه نشان می هشداردهندهعنوان یک عالمت تواند بهبوده و هستیم که این می

 است، باشد. حتی اگر در معرض خطر توسعه کشور در ابعاد گوناگون درنهایتآموزش و 

، آمدهدستهبرضایت شغلی مدیران مدارس بسیار باالتر از میانگینی بود که در این پژوهش 

رفع مشکالت و افزایش رضایت آن تعدادی از مدیران پرداخت که نسبت به  درصددباید 

از  ساند. به دلیل اینکه اگر فقط یک نفر از مدیران مدارتر بودهبقیه از شغل خود ناراضی
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و سنوات خدمتی که قرار است این مدیر خدمت کند  درازمدتشغل خود ناراضی باشد اگر 

آموزانی که با این مدیر سروکار دارند بسیار شویم که تعداد دانشرا در نظر آوریم متوجه می

هد دمربوط به تحقیق نشان می ادبیاتطور که زیاد خواهند بود و همین نارضایتی همان

نفعان اثرگذار باشد و باعث ضایع شدن استعدادها تواند بر رضایت کادر آموزشی و ذیمی

 کشور شود. سازانآیندهعنوان و تغییر سرنوشت تعداد کثیری از دانش آموزان به

ای در رابطه با وضعیت ماهیت کار حاکی از آن است که تک نمونه آزمونتینتایج 

آمده است که تفاوت معناداری با  دست به 87/9رضایت از ماهیت کار مدیران  وضعیت

 رضایت وضعیتدارد و این نتایج گویای این است که  است 1/0که  میانگین فرضی جامعه

های این یافته با یافته (؛0 جدول) دارداز ماهیت کار مدیران در حد باالتر از متوسط قرار 

رحمان  (،2334) یلسونو (،2350) کومار(؛ سانگیتا و 88های )نصیری و قنبری،پژوهش

در نفس خود  خودکارگوید ( می5080) میرکمالی ( همخوانی دارد.2337) علیخانقاضی و 

ک نیاز ی عنوانبهآید و سبب لذت و شادی شود. کار  حساببهتواند انگیزه می تنهاییبهو 

 ،گردد که نوعی تعادل و آرامشمی ساالنبزرگی نیروهای متراکم در روانی سبب تخلیه

ریق کنند، از طکودکان کار نمی ازآنجاکهرود به همین دلیل، از نتایج قهری آن به شمار می

و  کنندی تخیل و تصوّر مصرف میقوه برتکیهخود را با  دردسرآفرینهای بازی انرژی

بینی یشیک پ عنوانبه خودکاربنابراین  رسند؛تعادل و بهنجاری جسمی و روانی می نوعیبه

 رضایت از امنیت شغلی وضعیتبررسی  منظوربه .استعنادار رضایت شغلی ی مکننده

ست. استفاده شده ا ایتک نمونهتست از آزمون تی آبادخرممدیران مدارس دولتی شهرستان 

 84/0امنیت شغلی مدیران که  وضعیتحاکی از آن است که  آمدهدستبهنتایج 

است، دارد و این نتیجه  1/0جامعه که  ، تفاوت معناداری با میانگین فرضیآمدهدستبه

 جدول) داردامینت شغلی مدیران در حد باالتر از متوسط قرار  وضعیتگویای این است که 

رحمان  (،2334) ویلسون (،2350) کومارهای سانگیتا و نتایج این مورد با نتایج پژوهش (؛0

شود که وضعیت شاهده میاگر به اعداد دقت شود م (، همخوانی دارد.2337) علیخانقاضی و 

د، ی کمی با میانگین و عدم رضایت دارامنیت شغلی هرچند باالتر از متوسط است اما فاصله

شغلی خود  وضعیتکه مدیران مدارس خیلی از  استاین موضوع  یدهندهنشاناین امر 
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و  تاحساس امنیت ندارند، این مسئله را مدیران در ارائه راهکارها که سؤال آخر پژوهش اس

لیل باند اند که به دبیان کرده صراحتبهپاسخی که در پرسشنامه وجود داشت  -باز سؤالدر 

از  هرلحظهنگران این مسئله هستند که  هاآن وپرورشآموزشموجود در  هایبازیجناحو 

رستاده شوند. تر فتر تنزل پیدا کرده و یا به مدارس ضعیفپایین مراتببهکار برکنار شده و 

هاست که برای دانیم احساس امنیت یکی از نیازهای اولیه انسانکه می طورهمان

. نیز به آن اشاره شده است مازلوهای نیاز مراتبسلسهاست که در  موردنیازخودشکوفایی 

وانند تمدیران مدارس تا زمانی که احساس امنیت الزم را از شغل خود نداشته باشند هرگز نمی

شغل خود داشته و باعث نوآوری و تغییرات اساسی در سطح مدارس تمرکز کافی را بر روی 

 .شوند

در رابطه با وضعیت محیط فیزیکی کار حاکی از آن است  اینمونهتک  آزمونتینتایج  

که تفاوت معناداری با میانگین  است 28/9رضایت از محیط فیزیکی کار مدیران  وضعیتکه 

 رضایت از محیط فیزیکی وضعیتاین است که و این نتایج گویای  دارد 1/0 فرضی جامعه

یافته با نتایج پژوهش سانگیتا  این (؛0 جدول) داردکار مدیران در حد باالتر از متوسط قرار 

ایل ، وسنشیندلمحیط فیزیکی کار شامل محیط مطبوع و  خوانی دارد.(، هم2350) کومارو 

ایت ست که تأثیر بسیار زیادی بر رضو امکانات مناسب، مبلمان کاری و ... . یکی از عواملی ا

گذارند و اگر گذارد. افراد وقت زیادی از زندگی خود را در محیط کار میشغلی افراد می

و  یزدگدلفیزیکی برای کارکنان فراهم نکند موجب  ازلحاظسازمان بستر مناسب را 

 شود.خستگی آنان می

حاکی از آن است که  مانیجوسازای در رابطه با وضعیت تک نمونه آزمونتینتایج 

که تفاوت معناداری با میانگین فرضی  آمدهدستبه 65/9 جوسازمانیرضایت از  وضعیت

ن در بی جوسازمانیرضایت از  وضعیتدارد و این نتایج گویای این است که  1/0جامعه 

با  یافته این (؛0 جدول) دارددر حد باالتر از متوسط قرار  آبادخرممدیران مدارس شهرستان 

یکی از عوامل  (5085) هومن ازنظر .است( همسو 2350) کومارنتیجه تحقیق سانگیتا و 

است. هرچند که میانگین رضایت از  جوسازمانیسازنده رضایت شغلی، فرهنگ و 

درصد از  09حدود  اما استباال  آبادخرمدر بین مدیران مدارس شهرستان  جوسازمانی
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رسد ناراضی بودند. به نظر می وپرورشآموزشرس و موجود در مدا جوسازمانیمدیران از 

که  ددگربرمی وپرورشآموزشموجود در  هایباندبازیها به جناح و بیشتر این نارضایتی

با ترس و عدم اطمینان را در فضای علمی که باید تمرکز کارکنان بر  توأمجوّی 

 خودشکوفایی، تغییر، خالقیت و نوآوری باشد به وجود آورده است.

در رابطه با وضعیت سرپرستی حاکی از آن است که  اینمونهتک  آزمونتینتایج  

آمده است که تفاوت معناداری با میانگین فرضی  دست به01/9رضایت از سرپرستی  وضعیت

ر رضایت از سرپرستی د وضعیتدارد و این نتایج گویای این است که  است 1/0که  جامعه

نتایج  (؛0 جدول) دارددر حد باالتر از متوسط قرار  بادآخرمبین مدیران مدارس شهرستان 

( همخوانی 2337) علیخان(، رحمان قاضی و 2350) کومارهای سانگیتا و با پژوهش سؤالاین 

های این افراد هم رضایت از سرپرست در حد باالتر از میانگین قرار دارد، یعنی در پژوهش

این مطلب است که توجه کردن سرپرست به مطالعه ادبیات مربوط به پژوهش گویای دارد. 

مک کرماک و ) است هاآنقوی برای رضایت شغلی  کننده پیشگوزیردستان یک 

اما  استدر این پژوهش در حد نسبتاً مطلوبی  زیردستتوجه به  وضعیت(. 5،2351دیگران

فعلی توجه و حمایت سرپرستان ناراضی  وضعیتدرصد از مدیران مدارس از  08حدود 

ان آموزشی . سرپرستانی که بر کار مدیرواقع شود موردتوجهتر اند که این مسئله باید بیشبوده

هستند  ایکنند باید این واقعیت را بپذیرند که مدیران مدارس افراد حرفهمدارس نظارت می

ی خود و دخالت برای انجام امور به سلیقه هاآناحترام بگذارند و حامی  هاآنکه باید به 

رضایت  توضعیای در رابطه با تک نمونه آزمونتینتایج باشند.  هاگیریتصمیمدر  هاآندادن 

 44/9 رضایت از همکاران )زیردستان( وضعیتهمکاران )زیردستان( حاکی از آن است که 

دارد و این  است 1/0که  آمده است که تفاوت معناداری با میانگین فرضی جامعه به دست

رس در بین مدیران مدارضایت از همکاران )زیردستان(  ضعیتونتایج گویای این است که 

این یافته با نتایج تحقیق  (.0 جدول) دارددر حد باالتر از متوسط قرار  آبادخرمشهرستان 

انسان موجودی اجتماعی است و یکی از نیازهای  .است( همسو 5088) قنبرینصیری و 

                                                           
1. McCormack  & et al 
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ی همین نیاز اجتماعبدان اشاره شده است، هم  مازلوزهای نیا مراتبسلسهاساسی افراد که در 

ای هاین نیاز مخصوصاً در سازمان است. انسان نیازمند ارتباط برقرار کردن با دیگران است

آموزشی و برای مدیران و رهبران آموزشی که نیازمند همکاری و صمیمیت کادر آموزشی 

 .است دوچندانهستند  وپرورشآموزشبرای اجرای اهداف 

رضایت از حقوق دریافتی کلیه مدیران مدارس دولتی شهرستان  وضعیتبررسی  منظوربه 

 (،0) شمارهاستفاده شده است. با توجه به جدول  ایتک نمونهتست از آزمون تی آبادخرم

 آمدهدستبه 41/2حقوق شغلی مدیران که  وضعیتحاکی از آن است که  آمدهدستبهنتایج 

است، دارد و این نتایج گویای این  1/0فرضی جامعه که  است، تفاوت معناداری با میانگین

حقوق شغلی مدیران در حد کمتر از متوسط قرار دارد. این نتیجه با نتایج  وضعیتاست که 

( مخالف 2350) کومارسانگیتا و موافق بود و با نتیجه تحقیق (، 5088) قنبریتحقیق نصیری و 

رود. ار میبه شم تأثیرگذارترین عوامل شغلی از مهمی هااین عامل تقریباً برای همه گروهبود. 

ای هها نسبت به پول، حالتآن تفاوت در دیدگاه تبعبهبا در نظر داشتن تفاوت فردی و 

های از راه توانندرسد این عامل برای کسانی که نمیتوان متصور شد. به نظر میمتنوعی را می

تری برخوردار است. در مواردی همیت بیشدیگری در کار خود رضایت به دست آورند از ا

ایی با منزلتی هدیده شده است که بسیاری به دلیل کمی حقوق با تغییر شغل خود حتی با شغل

درصد از  92تنها حدود  دهد کهها نشان مینتایج تحلیل داده متأسفانهکنند. تر اقدام میپایین

 این عدم رضایت از وضعیت حقوق باشند.مدیران از وضعیت حقوق دریافتی شغل راضی می

و یکی هم  کنندتواند یکی به خاطر حقوق کمی باشد که این افراد دریافت میدریافتی می

 هند.دانجام می دیگر های دولتیای باشد که میان خود و کارکنان سازمانبه خاطر مقایسه

ن نیازها در تریاسینیازهای فیزیولوژیکی که اولین و اس تأمینیکی از عوامل سازمانی برای 

ران و بنابراین تا مدی ؛دانندست را حقوق مناسب و مکفی میمازلو انیازهای  مراتبسلسههرم 

توانند به رشد و نباشند چگونه می تأمیننیازهای اساسی خود  ازلحاظرهبران آموزشی 

ه سای برای فعالیت و انجام کارهای مدرکمک کنند؟ آیا انگیزه وپرورشآموزششکوفایی 

ی مسئولیت شغلی مدیران مدارس دولت وضعیتبررسی  منظوربهماند؟ به نحو احسن باقی می

استفاده شده است. با توجه به جدول  ایتک نمونهتست از آزمون تی آبادخرمشهرستان 
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ان مسئولیت شغلی مدیر وضعیتحاکی از آن است که  آمدهدستبه، نتایج (0 جدول) شماره

، دارد و این نتایج است 1/0معناداری با میانگین فرضی جامعه که  است، تفاوت 41/9که 

ارد. از متوسط قرار د تربیشمسئولیت شغلی مدیران در حد  وضعیتگویای این است که 

مسئولیت شغلی و داشتن اختیاری متناسب با مسئولیت افراد یکی از عواملی است که بر 

 اگربه رضایت شغلی وجود دارد. رضایت شغلی افراد در پیشینه و ادبیات مربوط 

هایی را بر دوش مدیران آموزشی نهاده باید اختیارات الزم را هم مسئولیت وپرورشآموزش

 کارگماریبهباید در همان زمان  وپرورشآموزشبدهد، مسئولین  هاآنبرای انجام امور به 

 ازآنسپکنند و  دتأییافراد را  پذیریمسئولیتهای گوناگون میزان مطلوب افراد با راه

افراد  عنوانبهمحول کنند. مدیران آموزشی  هاآناختیارات الزم را برای انجام امور به 

های خود احساس اختیار و استقالل عمل را داشته باشند این امر ای باید در مسئولیتحرفه

 دهددست می هاآنتر و احساس ارزشمندی که به با خیالی آسوده هاآنشود که باعث می

 وظایف خود را انجام دهند.

از آزمون  آبادخرمارتقاء شغلی مدیران مدارس دولتی شهرستان  وضعیتبررسی  منظوربه

نتایج  ؛(0 جدول) شمارهاستفاده شده است. با توجه به جدول  ایتک نمونهتست تی

است، تفاوت  42/0ارتقاء شغلی مدیران که  وضعیتحاکی از آن است که  آمدهدستبه

، دارد و این نتایج گویای این است که است 1/0معناداری با میانگین فرضی جامعه که 

 ای تحقیقهاز متوسط قرار دارد. این یافته با یافته تربیشارتقاء شغلی مدیران در حد  وضعیت

، یعنی در تحقیق این افراد نیز وضعیت ارتقاء شغلی در است(، موافق 2350) کومارسانگیتا و 

 قنبریی و نصیر های تحقیقاتز حد متوسط بوده است. همچنین این یافته با یافتهباالتر ا

، (الترحقوق با) حقوقترفیعات شامل تغییر مثبت در  .( مخالف است2359(، وایریمو )5088)

آزادی در  تر وتر، مسئولیت بیشکمتر مورد سرپرستی قرار گرفتن، چالش کاری بیش

 هدده ارتقاء میزان ارزش فرد را برای سازمان نشان میگیری است. به علّت اینکتصمیم

 گردد. یکی ازتر(، ترفیع فرد منجر به افزایش روحیه وی میدر سطوح عالی ویژهبه)

ر تها حاکی از این است که هر چه سطح شغل باالتر باشد رضایت شغلی بیشپایدارترین یافته

ار و خواستار ارتقای مقام و پیشرفت در ک ردوستدااست. از سویی به دلیل آنکه افراد غالباً 
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شده  یشیاندچاره بارهدراینها بایستی خود هستند بنابراین برای افزایش رضایت در سازمان

 های ارتقای کارکنان سطوح مختلفدقیقی صورت و انجام پذیرد تا زمینه هایریزیبرنامهو 

 در قالب فرآیندی منطقی فراهم گردد.

 رورشوپآموزشهای میزان رضایت شغلی مدیران مدارس ت میانگینبررسی تفاوی برا 

 جدول به توجه بامستقل استفاده شده است.  یآزمونتجنسیت از  برحسب آبادخرمشهرستان 

شود که تفاوت دو گروه مدیران زن و مرد نواحی هده می، مشا(9 جدول) شماره

معناداری مشاهده  صورتهبدر مقیاس رضایت شغلی  آبادخرمشهرستان  وپرورشآموزش

ضایت از ر آبادخرمتوان نتیجه گرفت که مدیران زن شهرستان شد؛ و با توجه به جدول می

های اقبال و های پژوهشاین یافته با یافته .باشندشغلی بیشتری نسبت به مردان برخوردار می

ای این افراد هیعنی در پژوهش؛ است( موافق 2337) خانیعلرحمان قاضی و  (،2352آختار )

 اند. همچنین اینتری نسبت به مدیران زن داشتههم مدیران زن از شغل خود رضایت بیش

(، جوما، سیماتوا 2334) السسودوما و  (،5088) یقنبرنصیری و  های تحقیقاتیافته با یافته

د تری از شغل خومردان رضایت بیش یعنی در تحقیقات این؛ است مخالف (،2355) ودویآو 

مربوط به عواملی که با  ادبیاتشود و در همچنان که مشاهده می اند.ها داشتهت به زننسب

گفته شد جنسیت یکی از عواملی است که نتایج آن در رابطه با  اندارتباطرضایت شغلی در 

و نتایجی که از تحقیقات گوناگون به دست آمده است متعارض  استرضایت شغلی مبهم 

ها ایتیرسد به این خاطر باشد که چون بیشترین نارضاین تحقیق به نظر میامّا یافته ؛ بوده است

ه شاید ب ،های زندگی هستندتر مسئول هزینهو زنان در جامعه ما کم استاز حقوق و مزایا 

د. دلیل تر باشهمین دلیل هم باشد که رضایت شغلی مدیران مدارس زن نسبت به مردان بیش

های ستتر پامر وجود داشته باشد این است که چون زنان کم تواند برای ایندیگری که می

و رده شغلی خود  گاهیبه جامدیریتی و باالدستی را در اختیار دارند شاید چون وقتی 

از مزایا و حقوق یا هر چیز دیگری که با رضایت و نارضایتی در ارتباط است  نظرصرف

 دان وجود دارد.تری در آنان نسبت به مرنگرند احساس رضایت بیشمی

 ورشوپرآموزشهای میزان رضایت شغلی مدیران مدارس برای بررسی تفاوت میانگین

 هراهیکهای تحصیلی آنان از آزمون تحلیل واریانس دوره برحسب آبادخرمشهرستان 
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(ANOVA) میان  دهند تفاوت معنادارینشان می (6)و  (1)ج جدول ینتا .استفاده شد است

های مختلف تحصیلی وجود دارد؛ که برای تعیین میزان تفاوت ن دورهرضایت شغلی مدیرا

(، نتایج آزمون تعقیبی 7جدول )با توجه به  .ها از آزمون تعقیبی شفه استفاده گردیدبین گروه

دهد که میزان میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران ابتدایی بیشتر از مدیران شفه نشان می

ایی توان گفت که مدیران مقطع ابتدبنابراین می؛ استو دوم های تحصیلی متوسطه اول دوره

 ینبرقنسبت به مدیران مقاطع متوسطه اول و دوم رضایت شغلی بیشتری دارند. نصیری و 

(، هم در پژوهش خود به این یافته مدیران مدارس ابتدایی رضایت شغلی باالتر از 5088)

( 5071) ژاددنیجمشی پژوهش لف یافتهمتوسطی دارند دست یافتند. همچنین این یافته مخا

ده تر از میانگین بو؛ یعنی در این پژوهش رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه کماست

ها نمتر مدیران مدارس ابتدایی را خاتوان گفت که چون بیشدر توضیح این یافته می است.

 سپ ردان بوده،دهند و در این پژوهش هم رضایت شغلی مدیران زن باالتر از متشکیل می

های ورهتری نسبت به دیگر درفت که مدیران مدارس ابتدایی رضایت شغلی بیشانتظار می

دهد که مدیران مدارس ابتدایی معموالً تحصیلی داشته باشند. همچنین آمارها نشان می

 اهتری نسبت به مدیران سایر مقاطع دارند، پس یقیناً با توجه به آوردهمدارک تحصیلی پایین

 تواند به رضایت شغلیتری از کار خود دارند که این امر میهای خود انتظارات کمو داشته

آخر پژوهش که شناسایی راهکارها برای افزایش رضایت  سؤالدر مورد  افراد منجر شود.

باز پاسخی در پرسشنامه گنجانده شده بود که مدیران  سؤال شغلی مدیران مدارس بود،

خود را بیان کردند و از طریق تحلیل محتوا  موردنظرراهکارهای کتبی  صورتبهمدارس 

ت شدند که در قسم بندیدستهمدیران  ازنظربر اساس فراوانی و اهمیت  موردنظرراهکارهای 

 هاپرسشنامهو نتایج  رفتمیه انتظار ک طورهمان .(8 جدول) شدندآورده  هایافتهتحلیل 

ایت راهکار برای افزایش رض ترینمهم عنوانبهران حقوق مدی افزایش گویای این مطلب بود،

بعدی افزایش ارزش، شأن و احترام مدیران  هایردهدر  چنینهم شغلی مدیران بیان شد،

در انتخاب و انتصاب افراد  ساالریشایستهو جامعه؛  وپرورشآموزشمدارس در بین سازمان 

ی معیشت، رفع دغدغه مال تأمین) زهانیاو همچنین دادن ترفیع و دیگر مزایا؛ برآورده کردن 

 این .تاسبیان شدند که مستلزم توجه ویژه مسئولین به این راهکارها  موارد دیگر( و  و ...
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توجه ویژه شود که از سوی خود مدیران  هاآنراهکارها از این نظر اهمیت دارند و باید به 

 .اندشدهمدارس ارائه 

 منابع

تحلیل  (.5040) .محمدرضا حمید؛ مرادی، دالرسول؛ رحیمی،عب طاهره؛ جمشیدیان، بابازاده،

 .کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی
 .89-75 ،(10) شماره پیاپی ،(5)21 ،کاربردی شناسیجامعه

 انسازم کارکنان در شغلی استرس با سازمانی خالقیت رابطه(. 5043) معصومه نژاد، پارسا

 واحد آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان. فارس استان کشاورزی جهاد

 .روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده مرودشت،
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 وانشناسیر فصلنامه انتظامی، نیروی شغلی رضایت پرسشنامه اعتباریابی و ساخت
 .90-17 (،0)5، نظامی

 .یسطرون :تهران. روابط انسانی در آموزشگاه. (5088) .محمد سید میرکمالی،
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