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چکیده
هدف این پژوهش بررسی رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان خرمآباد و ارائه راهکارهایی برای افزایش
رضایت شغلی آنها بود .روش پژوهش توصیفی  -پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش مدیران مدارس
دولتی شهرستان خرمآباد در سال تحصیلی  40-49با تعداد  069نفر بود و تعداد  587نفر با استفاده از فرمول
کوکران و با روش نمونهگیری طبقهای نسبی بهعنوان نمونه انتخاب شد .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه
محقق ساختهای با  66گویه و  4مؤلفه بعالوه یک سؤال باز-پاسخ بهمنظور ارائه راهکار استفاده شد که روایی
آن با استفاده از روایی صوری و محتوا تأیید شد و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ  3/43به دست
آمد .دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار و آمار استنباطی
شامل  Tتک نمونهای T،مستقل و تحلیل واریانس یکراهه ) (ANOVAمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت
و برای دستیابی به راهکارها از سؤال باز -پاسخ ،از روش تحلیل محتوا ،استفاده شد .نتایج پژوهش نشان
میدهد رضایت شغلی در بین مدیران باالتر از متوسط بود .عالوه بر آن ،رضایت شغلی مدیران مدارس ابتدایی
بیشتر از دورههای دیگر و مدیران زن بیشتر از مردان بود .ازجمله راهکارهایی که توسط مدیران برای
 .5این پژوهش برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی از دانشگاه تهران است که در سال 5049
به اتمام رسیده است.
 .2استاد گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،دانشگاه تهران ،پست الکترونیکmkamali@ut.ac.ir :
 .0دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه شهید بهشتی( ،نویسنده مسئول)
پست الکترونیکsahraee.mahdi@gmail.com :
 .9استادیار گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی ،دانشگاه تهران ،پست الکترونیکjkarimi@ut.ac.ir :
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افزایش رضایت از شغلشان ارائه گردید ،افزایش حقوق؛ افزایش ارزش ،شأن و احترام مدیران مدارس و
چندین راهکار دیگر بود.

واژگان کلیدی :رضایت شغلی ،مدیران مدارس ،خرمآباد

مقدمه
در یک سازمان افراد انسانی مهمترین سرمایه محسوب میشوند و برای داشتن یک سازمان
پویا و دارای افراد متعهد و برای تحقق و اجرای اهداف سازمان ،به کارمندانی باانگیزه و
عالقهمند به کار نیاز است .با توجه به تفاوت افراد انسانی در زمینههای مختلف ،شغل و انجام
وظایف شغلی ،مهمترین منبع رضایت بعضی افراد در زندگی است و چنانچه به هر دلیلی این
رضایت وجود نداشته باشد پیامدهای ناخوشایند آن سازمان را دچار چالش میسازد (بابازاده
و دیگران .)5040،تعداد زیادی از سؤالهای بیجواب در رابطه با مسئله رضایت شغلی
کارکنان وجود دارد .در طول تاریخ اجماعی در میان پژوهشگران در رابطه با معنی و تعریف
رضایت شغلی وجود نداشته است (ویس .)2332،5از رضایت شغلی تعاریف مختلفی به عمل
آمده است؛ رضایت شغلی بهطورکلی ،اشاره به احساس فرد از رضایت از کارش دارد که
بهعنوان یک محرک برای کار عمل میکند (سیوکرینا آلینی و دیگران .)2350،2الک

0

( ،)5448رضایت شغلی را نوعی فرآیند ارزشیابی میداند و آن را حالت هیجانی خوشایند و
مثبتی میداند که ناشی از ارزیابی شغلی یا تجربههای شغلی فرد است (به نقل از خورشیدی
 .)99 :5084رضایت شغلی یک پاسخ عاطفی عمومی و کلی است که یک فرد به شغل خود
میدهد (چیون و رامایا .)2355،9میرکمالی در تعریفی جامع رضایت شغلی را اینگونه
تعریف میکند« :رضایت شغلی نوعی احساس خشنودی ،رضایت خاطر فرد از شغل خود در
سازمان است که با کار مناسب ،استعدادها ،میزان موفقیت در شغل ،تأمین نیازهای منطقی،
شکوفایی استعدادها ،پیشرفت شغلی ،تجربه موفق و جوسازمانی ارتباط دارد»(میرکمالی
1. Weiss
2. Syukrina Alini & et al
3. Locke
4. Chiun & Ramayah
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 .)5088همچنین در رابطه با نظریههای موجود رضایت شغلی میتوان گفت که از دیرباز
نظریههای زیادی برای توضیح این سازه به وجود آمدهاند ،مطالعات و تئوریهای رضایت
شغلی باید با توجه به توسعههای امروزی در این عصر بهمنظور کسب درک و دانش بیشتر از
این موضوع هیجان برانگیز مورد آزمون قرار گیرند (الثام 5و الک .)2336،وورل (،)2339
بیتچ و هاگبرگ ،)614 :2331( 2بیان میدارند که تئوریهای زیادی برای توضیح رضایت
شغلی تالش کردهاند .چو و رابرت ،)2338( 0بیان میکنند که به خاطر طبیعت پیچیدهی
رضایت شغلی ،یک تئوری خاص نمیتواند تمام جوانب این سازه را در نظر بگیرد .یکی از
قدیمیترین تبیینها از رضایت شغلی بهوسیله رویکرد قضاوت شناختی تیبائوت و کلی
( ،)5463فراهم شده است .این مدل فرض میکند که ارزیابی مردم از شغل فعلیشان بر
اساس تطبیق با تجارب قبلی و مشاهده نقش دیگر افراد است (فریتز و پاریش 2331،به نقل
از دوکارمو آموریم نتو .)2359،9این مدل موردانتقاد واقع شده است به این دلیل که تنها ابعاد
شناختی را موردنظر قرار داده و ابعاد عاطفی رضایت شغلی را نادیده انگاشته است (دوکارمو
آموریم نتو.)2359،
یکی دیگر از دستهبندیها در مورد نظریههای رضایت شغلی توسط تامپسون و همکاران
( ،)5447صورت گرفته است (شکل  )5که شامل سه چارچوب نظری عمده -5:نظریههای
محتوایی رضایت شغلی  -2نظریههای فرآیندی رضایت شغلی  -0مدلهای موقعیتی رضایت
شغلی است.

1. Latham
2. Bitsch & Hogberg
3. Chou & Robert
4. do Carmo Amorim Neto
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شکل  .1دستهبندی نظریههای رضایت شغلی تامپسون و همکاران (( ،)1991به نقل از وب.)2112،5

بررسیها نشان میدهد که افزایش رضایت شغلی ،خالقیت و موّلد بودن فرد را نیز افزایش
داده و انگیزههای کاری را بیشتر و غیبت از کار را کاهش میدهد (سی ،ترام ،اوهارا.)2336،
عدم رضایت شغلی میتواند باعث استرس روانی (دیویس  5442و اسپکتور  )5447و غیبت
بیشازحد و جابهجایی کارکنان شود (کویس 2335،و متل )2330،که بهنوبه خود منجر به
بهرهوری پایینتر و کاهش اثربخشی (الیکسون و لوگدسون )2335،و ناکارآمدی و از دست
دادن سود میشود (العجمی ،2335،2الک .)5476،رضایت شغلی همچنین در عمل به خاطر
1. Webb
2. Al Ajmi
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آنکه میتواند به مدیران کمک کند تا انگیزش و بهرهوری را در زیردستان خود بهبود بخشند
مهم است (متل .)2330،2339،به گفتهی صاحبنظران ،عدم رضایت بین کارکنان در هر
شغلی نامطلوب و خطرناک است ،امّا آن اگر در حرفه معلمی و آموزش اتفاق بیفتد ،فاجعه
است (شارما و جیوتی .)2334،همچنین ،شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی بسیار مهم
است ،زیرا این مقوله در پیامد و بهرهوری سازمان و حتی زندگی فردی نقش بارزی ایفا
میکند (لو ،چانگ ،وو .)2337 ،مطالعات بسیاری بر اهمیت رضایت شغلی تأکید کردهاند
(جادج ،ثورسن ،بونو و پاتون )2335،و یکی از مهمترین مسائلی که در مدیریت منابع انسانی
وجود دارد این مسئله است که بفهمیم که چه چیزی رضایت شغلی را ارتقاء میدهد (کارا،
یوزال و ماگنینی.)2355،
یکی از دالیلی که اهمیت رضایت شغلی مدیران مدارس را نشان میدهد این است که
مدیران بر محیط مدرسه تأثیر میگذارند که این مسئله بر رضایت شغلی معلمان تأثیرگذار
است (تکدام2353،؛ شن و دیگران .)2355،با توجه به اینکه نقش مدیریت و رهبری در یک
فضای آموزشی برای اثربخشی کلی مدرسه تعیینکننده است و رضایت شغلی برای مدیریت
مدرسه نهتنها برای ارتقاء رضایت شغلی معلمان مهم است بلکه میتواند اثرات منفی تجارب
آموزشی را کاهش دهد (ما و مک میالن ،)5444،به نظر میرسد که بررسی این موضوع از
اهمیت زیادی برخوردار باشد.
اگرچه ادبیات مربوط به رضایت شغلی گسترده است ولی تحقیقات مربوط به رضایت
شغلی مدیران مدارس اندک است .درحالیکه بعضی از متخصصان گفتهاند که رضایت
شغلی در بین مدیران مدارس باال و رو به افزایش است ،دیگران کشف کردهاند که رضایت
مدیران مدارس بهطور میانگین پایین است .سودوما و الس )2334( 5در پژوهشان به این نتیجه
رسیدند که مدیران با محرکهای بهداشتی نسبت به محرکهای انگیزشی بیشتر تأمین
(ارضاء) میشدند (سودوما و الس ،)2334،این در حالی است که نظریات عموماً تأکید
بیشتری بر محرکهای انگیزشی تا محرکهای بهداشتی دارند .یافتههای یک پژوهش نشان
1. Sodoma & Else
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داد که میانگین رضایت مدیران مدارس ابتدایی شهر همدان ازلحاظ فرصتهای ارتقاء و
حقوق و دستمزد ،کمتر از حد متوسط بود (نصیری و قنبری .)5088،با توجه به مطالب
گفتهشده ،عدم وجود یا وجود رضایت شغلی یکی از مسائل مهمی است که در تمامی
سازمانها وجود دارد ،اهمیت این مسئله بنا به دالیل آورده شده در بین مدیران مدارس
دوچندان است ،لذا مسئلهای که در اینجا بررسی شده است ،سنجش میزان رضایت شغلی
مدیران مدارس دولتی شهرستان خرمآباد بوده و همچنین چه راهکارهایی برای افزایش
رضایت شغلی آنها وجود خواهد داشت .در ادامه سعی شده که نمونههایی از تحقیقاتی که
در رابطه با بررسی رضایت شغلی مدیران مدارس انجامشده آورده شود.
نتایج حاصل از پژوهش نصیری و قنبری ( ،)5088نشان داد که بهطورکلی رضایت شغلی
مدیران باالتر از حد متوسط بود؛ میانگین رضایت از ماهیت کار ،همکاران و رضایت از
سرپرست بیشتر از سطح متوسط بودند اما میانگین رضایت از فرصتهای ارتقاء و حقوق و
دستمزد کمتر از سطح متوسط بود .همچنین یافتهها بیانگر آن است که بین میزان رضایت
شغلی مدیران به لحاظ جنسیت و سن تفاوت وجود دارد ،در این پژوهش نشان داده شد که
مدیران مرد رضایت شغلی بیشتری نسبت به مدیران زن داشتهاند؛ اما به لحاظ سطوح
تحصیالت و سنوات خدمت تفاوت مشاهده نشد .نتایج پژوهش جمشیدنژاد ( ،)5071نشان
داد که اکثر مدیران ( ،)%75شغل خود را بهعنوان مدیر مدرسه زیاد و یا خیلی زیاد ترسآور
ارزیابی کردهاند که کمی بیش از این تعداد ( )%74از شغل خود راضی نبودهاند و همبستگی
منفی بین استرس شغلی و رضایت شغلی وجود داشت.
نتایج تحقیق وایریمو ،)2359( 5حاکی از آن است که معاونان مدیران وقتی از شغل
رضایت پیدا میکنند که بهوسیلهی ذینفعان در پی روابط بین فردی به رسمیت شناخته شوند.
همچنین حجم کار و چشمانداز ارتقاء شغلی برای آنها مهم بود .طبق نتایج این تحقیق
معاونان مدیران از شرایط فعلی ارتقاء شغلی خود ناراضی بودند .پژوهش سانگیتا و کومار
( ،)2350نشان داد که مدیران مدارس متوسطه از شغل خود راضی بودند و در تمام مؤلفههای
1. Wairimu
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حقوق ،ارتقاء ،ماهیت کار ،مافوق ،محیط کار و جوسازمانی نمرات باالتر از میانگین به دست
آمد .میانگین بهدستآمده  0/61از یک دامنهی  5تا  1این نتیجه را تأیید میکند.
گاتونگو و واچیرا ،)2350( 5عوامل مرتبط با رضایت شغلی مدیران مدارس را
بدینصورت (فرصتهای شغلی ،ارتباطات ،رهبری ،استانداردهای کاری ،پاداش عادالنه و
امنیت شغلی) بیان کردند.
اقبال و آختار ،)2352( 2یافتههای مطالعهشان نشان داد که معلمان زن بیشتر از شغل و
جنبههای سرپرستی نسبت به مردان راضی بودند .تفاوت معناداری ازلحاظ رضایت شغلی بین
معلمان هنر  /علوم و شهری /روستایی یافت نشد .همچنین سن و تجارب کاری نمیتوانند
تفاوتها را ازلحاظ رضایت شغلی توضیح دهند .در پژوهش جوما ،سیماتوا و آیودو (،)2355
نتایج تحقیق بیانگر این بود که مدیران زن نسبت به مدیران مرد از شغل خود ناراضیتر بودند
اما این مسئله میتواند با حلوفصل عواملی که میتواند منجر به رضایت شغلی شود بهبود
یابد .نتایج پژوهش ویلسون ( )2334نشان داد که مدیران بهطورکلی و بهصورت درونی و
بیرونی از شغل خود راضی میباشند .عالوه بر این نتایج این مطالعه یک رابطه معنادار بین
رضایت شغلی مدیران دبیرستانها و کیفیت توسعه حرفهای آنها بیان میکند .نتایج پژوهش
همچنین بیان میدارد که ارتباط معناداری بین رضایت شغلی و جبران مالی وجود ندارد.
نتایج مطالعهی سودوما و الس ( ،)2334نشان داد که تفاوت معنیداری در رضایت شغلی
کلی ،در جنس مدیران ،سال خدمت و نوع مدارس در هر دو مطالعه وجود دارد و طبق نتایج
این تحقیق پاسخگویان مرد نسبت به زنها از کار خود راضیتر بودند.
نتایج تحقیق رحمان قاضی و علیخان ( )2337بهطورکلی نشاندهنده رضایت شغلی
عمومی مدیران از شغل خود بود و همچنین نتایج نشان داد که مدیران زن نسبت به مردان و
مدیران مدارس مناطق شهری نسبت به مدیران مناطق روستایی از شغل خود راضیتر بودند.
در این تحقیق ارزشهای اخالقی و فعالیت دو جنبه از رضایت بودند که با رضایت باال در

1. Gathungu & Wachira
2. Iqbal & Akhtar
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ارتباط بودند و جبران ،شرایط کاری ،پایگاه اجتماعی و سیاستها و فعالیتهای مدرسه
جنبههایی از شغل بودند که با رضایت کم در ارتباط بودند.
پژوهش کارتیر بورکویست ،)5486( 5نشان داد که بین رضایت شغلی مدیران مرد و زن
تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین طبق نتایج این تحقیق نشان داد ،مدیران عواملی مانند
فرصتهای رشد ،بازخورد بیشتر ،تعامل با سرپرست ،کاهش اولویتبندیهای منطقهای،
داشتن یک تیم مدیریتی واقعی و فرصت بیشتر برای تعامل با همکاران را در افزایش رضایت
شغلی خود مؤثر دانستند.
پس از مطالعات بسیاری که در پیشینهی مربوط به رضایت شغلی صورت گرفت و با
توجه به اینکه ابزارهایی که در تحقیقات گوناگون مورداستفاده قرار گرفته بود از مؤلفههای
گوناگونی استفاده کرده بودند و پرسشنامهی جامعی که دربرگیرنده تمامی مؤلفههای مهم و
تأثیرگذار در رضایت شغلی افراد باشد یافت نشد با مشورت با اساتید راهنما و مشاور و با
استفاده از تحقیقات گذشته پیرامون موضوع تصمیم به ساخت پرسشنامهی محقق ساختهای
گرفته شد که نواقص کارهای قبلی صورت گرفته را تا حد امکان نداشته باشد .برای همین
منظور جدول دوبعدی با دو ستون عمودی و افقی طراحی شد (جدول )5؛ که در ستون افقی
آن مطرح کنندههای مؤلفههای رضایت شغلی در کارهای قبلی و در ستون عمودی
مؤلفههایی که مطرح کردهاند آورده شده است .از مؤلفههای مهم استخراجشده از این جدول
برحسب فراوانی در ساخت پرسشنامه رضایت شغلی مدیران استفاده شده است.

1. Cartier Borquist
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مؤلفهها

اسمیت ،کندال و هالپین ()5464

اسپکتور ()5447

مینه سوتا ()5467

هرزبرگ ()5414

ملیا و پیرو ( ،)5484به نقل از پاناگیوتیس ،واسیلیس ،سوفیا (.)2350

میهالکو ()2350

وار و همکاران به نقل از پاناگیوتیس و دیگران ()2350

الک ()5446

شرین و همکاران ()2350

*

اومک و همکاران ( )2334نقل از تومازوویچ و همکاران ()2359

*

عوامل

*

2

شخصی

*

سازمانی

*

کورینا ()2350

شغلی

اسچوپگر ( ،)0335به نقل از زهیر ،زهیر و موکلدیلی (.)2352

امنیت

2

جو

*

جانبی

*

2

مزایای

*

کار

6
*

0
قدردانی از

*
مسئولیت

*

6
*

بالکی به نقل از دوندارا ،تابانکالی (.)2352

ارتباطات

کونستانتین به نقل از ایگنات و کلیپا (.)2352

کار

*
*

شوآب ( )5481و گرین هوس ( ،)5443به نقل از تالیس ()2350

محیط

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

7
*
*
زیردستان)

*

*

*

*

4
*
*

*

*
*

میرکمالی و همکاران ()5042

(سبک

*
همکاران

*

*

4
*

*

*

*

53
*

علیزاده و همکاران ()5084

نظارت

*

تالیس ()2350

سرپرستی و

*

جمع مؤلفهها

*

*

*

*

*

*
*
کار

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

55
*

*
ارتقاء

*

*

*

*

*

*

*

55
حقوق

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

51
*

*

*

57
*

ماهیت

56

جدول  .1فراوانی مؤلفههای رضایت شغلی و مطرح کنندگان آنها
مطرح کنندهها

مافوق

رهبری)
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روندهای
اجرایی کار
اطالع
رسانی
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*

5

*

5

عوامل

5

اجتماعی
عوامل

5

سازمانی
(استقالل
کاری)

*

5

*

5

میزان
ساعات
کاری
شهرت یا
شناسایی
توسعه
حرفهای

5

*
*

5

*

5

فرصتهای
یکسان در
سازمان
اندازه
سازمان

*

5

مؤلفههای مهم تأثیرگذار استخراجشده :پس از بررسی مبانی نظری و تحقیقاتی که در رابطه
با رضایت شغلی انجامشده مؤلفههای حقوق ،ارتقاء ،ماهیت کار ،نظارت و سرپرستی (شامل
سبک رهبری و مدیریت) ،همکاران (زیردستان) ،محیط کار ،امنیت شغلی ،مسئولیت و
جوسازمانی بر اساس فراوانی آن¬ها و با مشورت با اساتید راهنما و مشاور انتخاب شدند،
دلیل دیگری که برای انتخاب این مؤلفهها بود این است که ابزارهای گوناگونی که در رابطه
با رضایت شغلی ساخته شده است تعدادی از این مؤلفهها را داشتند و با توجه به اینکه مبانی
نظری مربوط به تحقیق نشاندهندهی تأثیر مؤلفههای دیگری بود تصمیم به انتخاب این
مؤلفهها گرفته شد.

بررسی رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان ...

56

سؤاالت پژوهش حاضر از قرار زیر است:
 -5وضعیت رضایت شغلی و مؤلفههای آن در بین مدیران مدارس دولتی شهرستان
خرمآباد چگونه است؟
 -2چه تفاوتی بین رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان خرمآباد برحسب جنی است
وجود دارد؟
 -0چه تفاوتی بین رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان خرمآباد در دورههای
تحصیلی مختلف وجود دارد؟
 -9چه راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی مدیران مدارس وجود دارد؟

روش پژوهش
این تحقیق برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری دادهها ،توصیفی از نوع
پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیه مدیران مدارس دولتی شهر خرمآباد
در سال تحصیلی  5040-5049است .طبق آخرین آمار و اطالعات منتشرشده از سوی سازمان
آموزشوپرورش استان لرستان ،تعداد کل مدیران مدارس دولتی شهرستان خرمآباد در هر
سه مقطع ابتدایی ،متوسطه اول و متوسطه دوم برابر با  069نفر است که از این تعداد  232نفر
زن ( )%11.1و  562نفر مرد ( )%99.1میباشند .برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران
استفاده شده است که نمونه انتخابشده  587نفر از مدیران مدارس است .پس از تعیین حجم
نمونه به روش تصادفی ساده ،بهمنظور کنترل متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
تعمیمپذیری دادهها ،مدیران با توجه به نسبت آنها ازلحاظ تعداد و جنسیت در دورههای
مختلف و در هر دوره ،در نواحی مختلف شهرستان خرمآباد انتخاب شدند.
در این پژوهش برای گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساختهای استفاده شده است
که مؤلفههای آن شامل  4مؤلفهی حقوق ،ارتقاء ،ماهیت کار ،نظارت و سرپرستی (شامل
سبک رهبری و مدیریت) ،همکاران ،محیط کار ،امنیت شغلی ،مسئولیت و جوسازمانی است
که پس از مطالعات بسیار در مبانی نظری و تحقیقات انجامشده در رابطه با موضوع استخراج
و با مشورت استاد راهنما و مشاور در پرسشنامه گنجانیده شدهاند .گویهها برای سنجش
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مؤلفهها برگرفته از پرسشنامهی رضایت شغلی میرکمالی و همکاران ( )5042و پرسشنامههای
استاندارد رضایت شغلی اسمیت ،کندال و هالپین ()5464؛ اسپکتور ()5447؛ مینهسوتا
()5467؛ و هرزبرگ ()5414؛ میباشند .همچنین در پایان سؤاالت درجهبندیشده ،یک
سؤال باز -پاسخ برای ارائه نظر در مورد راهکارهای افزایش رضایت شغلی توسط مدیران
مدارس در نظر گرفته شده است .این پرسشنامه دارای  66گویه و  4مؤلفه است .جهت تعیین
روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده شد که پرسشنامه توسط استاد راهنما و مشاور مورد
تأیید قرار گرفت .در این پژوهش ،برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شده است؛ بنابراین ،پس از جمعآوری دادهها از نمونه اولیه ،شامل  03نفر،
دادهها وارد نرمافزار  SPSS 25گردید و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید.
میزان ضریب آلفای کرونباخ هریک از متغیرها در جداول شماره ( )2نشان داده شده است.
جدول  .2آلفای کرونباخ رضایت شغلی و مؤلفههای آن
متغیر آلفای کرونباخ مؤلفهها تعداد نمونه آلفای کرونباخ
03

3/84

ماهیت کار

امنیت شغلی 03

3/81

03

3/45

جوسازمانی 03

3/87

03

3/74

محیط کار
رضایت شغلی

3/43

سرپرستی

همکاران (زیردستان)

3/88

03

حقوق

03

3/43

مسئولیت

03

3/86

ارتقاء

03

3/87
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یافتهها
تحلیلهای مربوط به سؤال اول:

 -5وضعیت رضایت شغلی و مؤلفههای آن در بین مدیران مدارس دولتی شهرستان خرمآباد
چگونه است؟
بهمنظور بررسی وضعیت رضایت شغلی و وضعیت مؤلفههای رضایت شغلی مدیران
مدارس دولتی شهرستان خرمآباد از آزمون تیتست تک نمونهای استفاده شده است که نتایج
آن در جدول ( )0ارائه گردیده است.
جدول  .3وضعیت رضایت شغلی و مؤلفههای آن
انحراف

خطای

تفاوت

شاخصها

استاندارد

استاندارد

میانگین

رضایت شغلی

9/09

3/904

3/302

3/89

26/20

ماهیت کار

9/87

3/833

3/318

5/07

20/11

586

امنیت شغلی

0/84

3/117

3/393

3/04

4/74

586

3/335

محیط فیزیکی کار

9/28

3/75

3/312

3/78

51/30

586

3/335

وضعیت جوسازمانی

9/65

3/137

3/307

5/55

03/53

586

3/335

وضعیت سرپرستی

9/01

3/64

3/313

3/81

56/85

586

3/335

9/44

3/163

3/393

5/94

06/94

586

3/335

حقوق شغلی

2/41

3/68

3/313

-3/19

-53/78

586

3/335

مسئولیت شغلی

9/41

3/638

3/399

5/91

02/74

586

3/335

ارتقاء شغلی

0/42

3/814

3/362

3/92

6/79

586

3/335

متغیر

وضعیت رضایت
همکاران (زیردستان)

میانگین

مقدار t

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

586

3/335
3/335

* توضیح :الزم به ذکر است که در این بررسی با توجه به دامنه نمرهگذاری سئوالهای
( 5تا  )6و محاسبه نمره کلی این بعد برحسب این دامنه ،میانگین فرضی جامعه  0/1در نظر
گرفته شده است.
با توجه به جدول شماره ( )0نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که میانگین وضعیت
رضایت شغلی مدیران ( )9/09و همچنین مؤلفههای ماهیت کار ( ،)9/87امنیت شغلی (،)0/84
محیط فیزیکی کار ( ،)9/28جوسازمانی ( ،)9/65سرپرستی ( ،)9/01همکاران (،)9/44

فصلنامه سال دوم ،شماره  ،6زمستان 49

55

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

مسئولیت ( )9/41و ارتقاء ( )0/41است که تفاوت معناداری با میانگین فرضی جامعه که
( )0/1بوده است دارد و این نتایج گویای این است که وضعیت رضایت شغلی و مؤلفههای
مذکور در بین مدیران در حد باالتر از متوسط قرار دارد .همچنین میانگین وضعیت حقوق
شغلی مدیران ( )2/41است که تفاوت معناداری با میانگین فرضی جامعه که ( )0/1بوده است
دارد و این نتایج گویای این است که وضعیت حقوق شغلی مدیران در حد کمتر از متوسط
قرار دارد.
تحلیلهای مربوط به سؤال دوم پژوهش:

 .2چه تفاوتی بین رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان خرمآباد برحسب جنی است وجود
دارد؟
برای بررسی تفاوت میانگینهای میزان رضایت شغلی مدیران مدارس آموزشوپرورش
شهرستان خرمآباد برحسب جنسیت نیز از آزمونتی مستقل استفاده شده است که نتایج آن در
جدول ( )9آمده است.
جدول  .4مقایسه میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران برحسب جنسیت
متغیر

جنسیت فراوانی میانگین

رضایت

مرد

80

9/22

شغلی

زن

539

9/90

تفاوت دو میانگین

درجه آزادی

T

سطح معنیداری

-3/25

581

-0/99

3/335

با توجه به جدول شماره ( ،)9مشاهده میشود که تفاوت دو گروه مدیران زن و مرد
نواحی آموزشوپرورش شهرستان خرمآباد در مقیاس رضایت شغلی بهصورت معناداری
مشاهده شد؛ و با توجه به جدول میتوان نتیجه گرفت که مدیران زن شهرستان خرمآباد از
رضایت شغلی بیشتری نسبت به مردان برخوردار میباشند.

55
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تحلیلهای مربوط به سؤال سوم پژوهش:

 .0چه تفاوتی بین رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان خرمآباد در دورههای تحصیلی
مختلف وجود دارد؟
برای بررسی تفاوت میانگینهای میزان رضایت شغلی مدیران مدارس آموزشوپرورش
شهرستان خرمآباد برحسب دورههای تحصیلی آنان از آزمون تحلیل واریانس یکراهه
استفاده شد است که نتایج آن در جدول ( )1آمده است.
جدول  .5شاخصهای توصیفی میزان رضایت شغلی مدیران برحسب دورههای تحصیلی
دورههای تحصیلی

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد

ابتدایی

70

9/10

3/08

3/39

متوسطه اول

93

9/02

3/95

3/36

متوسطه دوم

79

9/56

3/90

3/31

مجموع

587

9/09

3/90

3/30

جدول  .6تحلیل واریانس یکراهه رضایت شغلی برحسب دورههای تحصیلی
مجموع مربعات

درجه آزادی

مربع میانگین

بین گروهی

1/39

2

2/12

درونگروهی

03/45

589

3/56

مجموع

01/46

586

F
51/37

سطح معنیداری
3/335

نتایج جدول ( )1و ( )6نشان میدهند تفاوت معناداری میان رضایت شغلی مدیران
دورههای مختلف تحصیلی وجود دارد؛ که برای تعیین میزان تفاوت بین گروهها از آزمون
تعقیبی شفه استفاده گردید.
جدول  .1آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه رضایت شغلی برحسب دورههای تحصیلی
دوره تحصیلی
ابتدایی

دوره تحصیلی

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

سطح معنیداری

متوسطه اول

3/23

3/38

3/39

متوسطه دوم

3/07

3/36

3/33
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با توجه به جدول ( ،)7نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان میدهد که میزان میانگین نمرات
رضایت شغلی مدیران ابتدایی بیشتر از مدیران دورههای تحصیلی متوسطه اول و دوم است؛
بنابراین می توان گفت که مدیران مقطع ابتدایی نسبت به مدیران مقاطع متوسطه اول و دوم
رضایت شغلی بیشتری دارند.
تحلیلهای مربوط به سؤال چهارم پژوهش:

 .9چه راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی مدیران مدارس وجود دارد؟
برای پاسخ به این سؤال و ارائه راهکارها برای افزایش رضایت شغلی مدیران ،ابتدا
پاسخهایی که مدیران مدارس به سؤال باز -پاسخ در پرسشنامه داده بودند را هرکدام
بهصورت جداگانه کدگذاری کرده و سپس برحسب فراوانی راهکارها دستهبندی شدند .به
دلیل کثرت جداولی که برای کدگذاری پاسخها وجود داشت فقط جدول پایانی که در آن
راهکارها برحسب فراوانی مرتب شدهاند در قسمت بحث و نتیجهگیری بهعنوان راهکارهای
ارائهشده از سوی مدیران مدارس برای افزایش رضایت شغلی آورده شده است (جدول .)4
ضمناً الزم به ذکر است از میان  587نفری که بهعنوان نمونه انتخاب شده بودند ،تعداد 551
نفر سؤال باز -پاسخ موجود در پرسشنامه را پاسخ دادهاند.
جدول  .8کدگذاری راهکارهای ارائهشده از سوی مدیران برای افزایش رضایت از شغل
ردیف

راهکارها

فراوانی

5

افزایش حقوق (افزایش ضریب حقوقی و  ) ...مدیران مدارس؛

94

2

افزایش ارزش ،شأن و احترام مدیران مدارس در بین سازمان آموزشوپرورش و جامعه؛

29

0

شایستهساالری در انتخاب و انتصاب افراد و همچنین دادن ترفیع و دیگر مزایا؛

29

9

برآورده کردن نیازها (تأمین معیشت ،رفع دغدغه مالی و ) ...؛

25

1

استفاده از فناوری روز (بهروز بودن امکانات) در مدارس؛

51

6

افزایش مزایای شغلی (اعطای تسهیالت و  ). ...مدیران مدارس؛

52

7

برخور عاادالناه (عادم تبعی ،،ایجااد نظاام پرداخت هماهنگ)؛ به عبارتی عدم وجود تبعی ،در
برخورد با فرهنگیان و کارکنان دیگر سازمانهای دولتی؛

55

8

توسعه حرفهای همکاران و زیردستان (بهروز بودن علم و دانش ،آموزش کارکنان و ) ...؛

55

4

امنیت شغلی (ثبات شغلی ،امنیت روحی و روانی ،امنیت در محیط کار و ) ...؛

4

بررسی رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان ...

53

وساایل و امکانات آموزشای مناساب برای مدرسه (اینجا منظور بروز بودن نیست بلکه درخواست
حداقلهای موردنیاز برای آموزش و مواردی است که یک مدرسه باید داشته باشد)؛

55

8

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 محیط کاری مطبوع (ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی و ) ...؛

9

56

پرداخت اضافهکار و معوقات مدیران مدارس؛

0

57

ایجاد فرصت ارتقاء و پیشرفت برای مدیران مدارس؛

0

58

اجرای طرح رتبهبندی برای فرهنگیان؛

0

54

تشویق بهموقع مدیران مدارس؛

0

23

ایجاد شغل برای فرزندان فرهنگیان؛

2

25

تعامل بیشتر اولیاء و مربیان؛

2

22

مشورت با مدیر در موردپذیرش همکاران در گروه؛

2

20

کاهش ساعات کاری مدیران مدارس؛

2

29

توجه به وضعیت شغلی؛

2

21

اختصاص بودجه کافی به مدارس؛

2

26

جبران کاری؛

5

27

تشکیل اتحادیه فرهنگیان؛

5

28

دخالت دادن مدیران در تصمیمگیریهای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی مربوط به جامعه؛

5

24

توجه به پیشنهادها و انتقادات مطرحشده از سوی مدیران برای بهبود فرآیند آموزش؛

5

03

تغییر در نظام آموزشی؛

5

05

ایجاد جوسازمانی مطلوب در آموزشوپرورش؛

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

برابری حقوق و میزان کار انجامگرفته از سوی مدیران مدارس؛

5

06

کاربردی بودن برنامه و مقررات اداری؛

5

07

اعتماد به مدیران برای انجام امور؛

5

08

کالسهای توجیهی مناساب هم در آغاز گرفتن مسئولیت هم قبل از اجرای طرحها و بخشنامهها
و در هنگام انجام مسئولیت؛

5

56
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بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام این پژوهش بررسی رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان خرمآباد و ارائه
راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی آنها بود .بهمنظور بررسی وضعیت رضایت شغلی
مدیران مدارس دولتی شهرستان خرمآباد از آزمون تیتست تک نمونهای استفاده شد و نتایج
بهدستآمده حاکی از آن است که وضعیت رضایت شغلی مدیران تفاوت معناداری با
میانگین فرضی جامعه که  0/1بوده دارد و میانگین  9/09به دست آمده است (جدول  .)0این
نتیجه گویای این است که وضعیت رضایت شغلی مدیران در حد باالتر از متوسط قرار دارد.
این نتیجه با نتایج پژوهشهای (نصیری و قنبری)88،؛ سانگیتا و کومار ( ،)2350ویلسون
( ،)2334رحمان قاضی و علیخان ( ،)2337همسو و همراستا است ،یعنی در این پژوهشها
نیز بهطورکلی مدیران مدارس از شغل فعلی خود راضی بودند .همچنین نتایج بهدستآمده
از این سؤال با نتایج تحقیقات جمشید نژاد ( )5071و وایریمو ( ،)2359همخوانی ندارد و در
پژوهشهای این افراد مدیران مدارس از شغل خود رضایت نداشتهاند .فهمیدن منابع رضایت
و نارضایتی مدیران برای بهکارگیری سیاستهایی برای حفظ و اثربخشی مدیران بسیار
بااهمیت است .توجه به یافتههای پژوهشهای پیشین نیز نشان میدهد رضایت شغلی در
صورت سنجش با شاخص کلی ،معموالً اندکی بیش از شاخص تفصیلی به دست میآید که
دلیل آن میتواند این امر باشد که افراد در نگاه کلی به حرفه مورد اشتغال خود ،کمتر به
جزئیات ناراضیکننده توجه میکنند .این امر که رضایت شغلی مدیران مدارس در این
پژوهش باالتر از میانگین است به معنای رضایت کامل این افراد از شغل خود نیست ،ما طی
چند سال گذشته و هم اکنون شاهد اعتراض و نارضایتی فرهنگیان از وضعیت شغلی خود
بوده و هستیم که این میتواند بهعنوان یک عالمت هشداردهنده که نشان میدهد کیفیت
آموزش و درنهایت توسعه کشور در ابعاد گوناگون در معرض خطر است ،باشد .حتی اگر
رضایت شغلی مدیران مدارس بسیار باالتر از میانگینی بود که در این پژوهش بهدستآمده،
باید درصدد رفع مشکالت و افزایش رضایت آن تعدادی از مدیران پرداخت که نسبت به
بقیه از شغل خود ناراضیتر بودهاند .به دلیل اینکه اگر فقط یک نفر از مدیران مدارس از
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شغل خود ناراضی باشد اگر درازمدت و سنوات خدمتی که قرار است این مدیر خدمت کند
را در نظر آوریم متوجه میشویم که تعداد دانشآموزانی که با این مدیر سروکار دارند بسیار
زیاد خواهند بود و همین نارضایتی همانطور که ادبیات مربوط به تحقیق نشان میدهد
میتواند بر رضایت کادر آموزشی و ذینفعان اثرگذار باشد و باعث ضایع شدن استعدادها
و تغییر سرنوشت تعداد کثیری از دانش آموزان بهعنوان آیندهسازان کشور شود.
نتایج آزمونتی تک نمونهای در رابطه با وضعیت ماهیت کار حاکی از آن است که
وضعیت رضایت از ماهیت کار مدیران  9/87به دست آمده است که تفاوت معناداری با
میانگین فرضی جامعه که  0/1است دارد و این نتایج گویای این است که وضعیت رضایت
از ماهیت کار مدیران در حد باالتر از متوسط قرار دارد (جدول )0؛ این یافته با یافتههای
پژوهشهای (نصیری و قنبری)88،؛ سانگیتا و کومار ( ،)2350ویلسون ( ،)2334رحمان
قاضی و علیخان ( )2337همخوانی دارد .میرکمالی ( )5080میگوید خودکار در نفس خود
و بهتنهایی میتواند انگیزه بهحساب آید و سبب لذت و شادی شود .کار بهعنوان یک نیاز
روانی سبب تخلیهی نیروهای متراکم در بزرگساالن میگردد که نوعی تعادل و آرامش،
از نتایج قهری آن به شمار میرود به همین دلیل ،ازآنجاکه کودکان کار نمیکنند ،از طریق
بازی انرژیهای دردسرآفرین خود را با تکیهبر قوهی تخیل و تصوّر مصرف میکنند و
بهنوعی تعادل و بهنجاری جسمی و روانی میرسند؛ بنابراین خودکار بهعنوان یک پیشبینی
کنندهی معنادار رضایت شغلی است .بهمنظور بررسی وضعیت رضایت از امنیت شغلی
مدیران مدارس دولتی شهرستان خرمآباد از آزمون تیتست تک نمونهای استفاده شده است.
نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که وضعیت امنیت شغلی مدیران که 0/84
بهدستآمده ،تفاوت معناداری با میانگین فرضی جامعه که  0/1است ،دارد و این نتیجه
گویای این است که وضعیت امینت شغلی مدیران در حد باالتر از متوسط قرار دارد (جدول
)0؛ نتایج این مورد با نتایج پژوهشهای سانگیتا و کومار ( ،)2350ویلسون ( ،)2334رحمان
قاضی و علیخان ( ،)2337همخوانی دارد .اگر به اعداد دقت شود مشاهده میشود که وضعیت
امنیت شغلی هرچند باالتر از متوسط است اما فاصلهی کمی با میانگین و عدم رضایت دارد،
این امر نشاندهندهی این موضوع است که مدیران مدارس خیلی از وضعیت شغلی خود
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احساس امنیت ندارند ،این مسئله را مدیران در ارائه راهکارها که سؤال آخر پژوهش است و
در سؤال باز -پاسخی که در پرسشنامه وجود داشت بهصراحت بیان کردهاند که به دلیل باند
و جناحبازیهای موجود در آموزشوپرورش آنها نگران این مسئله هستند که هرلحظه از
کار برکنار شده و بهمراتب پایینتر تنزل پیدا کرده و یا به مدارس ضعیفتر فرستاده شوند.
همانطور که میدانیم احساس امنیت یکی از نیازهای اولیه انسانهاست که برای
خودشکوفایی موردنیاز است که در سلسهمراتب نیازهای مازلو نیز به آن اشاره شده است.
مدیران مدارس تا زمانی که احساس امنیت الزم را از شغل خود نداشته باشند هرگز نمیتوانند
تمرکز کافی را بر روی شغل خود داشته و باعث نوآوری و تغییرات اساسی در سطح مدارس
شوند.
نتایج آزمونتی تک نمونهای در رابطه با وضعیت محیط فیزیکی کار حاکی از آن است
که وضعیت رضایت از محیط فیزیکی کار مدیران  9/28است که تفاوت معناداری با میانگین
فرضی جامعه  0/1دارد و این نتایج گویای این است که وضعیت رضایت از محیط فیزیکی
کار مدیران در حد باالتر از متوسط قرار دارد (جدول )0؛ این یافته با نتایج پژوهش سانگیتا
و کومار ( ،)2350همخوانی دارد .محیط فیزیکی کار شامل محیط مطبوع و دلنشین ،وسایل
و امکانات مناسب ،مبلمان کاری و  . ...یکی از عواملی است که تأثیر بسیار زیادی بر رضایت
شغلی افراد میگذارد .افراد وقت زیادی از زندگی خود را در محیط کار میگذارند و اگر
سازمان بستر مناسب را ازلحاظ فیزیکی برای کارکنان فراهم نکند موجب دلزدگی و
خستگی آنان میشود.
نتایج آزمونتی تک نمونهای در رابطه با وضعیت جوسازمانی حاکی از آن است که
وضعیت رضایت از جوسازمانی  9/65بهدستآمده که تفاوت معناداری با میانگین فرضی
جامعه  0/1دارد و این نتایج گویای این است که وضعیت رضایت از جوسازمانی در بین
مدیران مدارس شهرستان خرمآباد در حد باالتر از متوسط قرار دارد (جدول )0؛ این یافته با
نتیجه تحقیق سانگیتا و کومار ( )2350همسو است .ازنظر هومن ( )5085یکی از عوامل
سازنده رضایت شغلی ،فرهنگ و جوسازمانی است .هرچند که میانگین رضایت از
جوسازمانی در بین مدیران مدارس شهرستان خرمآباد باال است اما حدود  09درصد از
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مدیران از جوسازمانی موجود در مدارس و آموزشوپرورش ناراضی بودند .به نظر میرسد
بیشتر این نارضایتیها به جناح و باندبازیهای موجود در آموزشوپرورش برمیگردد که
جوّی توأم با ترس و عدم اطمینان را در فضای علمی که باید تمرکز کارکنان بر
خودشکوفایی ،تغییر ،خالقیت و نوآوری باشد به وجود آورده است.
نتایج آزمونتی تک نمونهای در رابطه با وضعیت سرپرستی حاکی از آن است که
وضعیت رضایت از سرپرستی 9/01به دست آمده است که تفاوت معناداری با میانگین فرضی
جامعه که  0/1است دارد و این نتایج گویای این است که وضعیت رضایت از سرپرستی در
بین مدیران مدارس شهرستان خرمآباد در حد باالتر از متوسط قرار دارد (جدول )0؛ نتایج
این سؤال با پژوهشهای سانگیتا و کومار ( ،)2350رحمان قاضی و علیخان ( )2337همخوانی
دارد ،یعنی در پژوهش های این افراد هم رضایت از سرپرست در حد باالتر از میانگین قرار
دارد .مطالعه ادبیات مربوط به پژوهش گویای این مطلب است که توجه کردن سرپرست به
زیردستان یک پیشگو کننده قوی برای رضایت شغلی آنها است (مک کرماک و
دیگران .)2351،5وضعیت توجه به زیردست در این پژوهش در حد نسبتاً مطلوبی است اما
حدود  08درصد از مدیران مدارس از وضعیت فعلی توجه و حمایت سرپرستان ناراضی
بودهاند که این مسئله باید بیشتر موردتوجه واقع شود .سرپرستانی که بر کار مدیران آموزشی
مدارس نظارت میکنند باید این واقعیت را بپذیرند که مدیران مدارس افراد حرفهای هستند
که باید به آنها احترام بگذارند و حامی آنها برای انجام امور به سلیقهی خود و دخالت
دادن آنها در تصمیمگیریها باشند .نتایج آزمونتی تک نمونهای در رابطه با وضعیت رضایت
همکاران (زیردستان) حاکی از آن است که وضعیت رضایت از همکاران (زیردستان) 9/44
به دست آمده است که تفاوت معناداری با میانگین فرضی جامعه که  0/1است دارد و این
نتایج گویای این است که وضعیت رضایت از همکاران (زیردستان) در بین مدیران مدارس
شهرستان خرمآباد در حد باالتر از متوسط قرار دارد (جدول  .)0این یافته با نتایج تحقیق
نصیری و قنبری ( )5088همسو است .انسان موجودی اجتماعی است و یکی از نیازهای
1. McCormack & et al
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اساسی افراد که در سلسهمراتب نیازهای مازلو هم بدان اشاره شده است ،همین نیاز اجتماعی
است .انسان نیازمند ارتباط برقرار کردن با دیگران است این نیاز مخصوصاً در سازمانهای
آموزشی و برای مدیران و رهبران آموزشی که نیازمند همکاری و صمیمیت کادر آموزشی
برای اجرای اهداف آموزشوپرورش هستند دوچندان است.
بهمنظور بررسی وضعیت رضایت از حقوق دریافتی کلیه مدیران مدارس دولتی شهرستان
خرمآباد از آزمون تیتست تک نمونهای استفاده شده است .با توجه به جدول شماره (،)0
نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که وضعیت حقوق شغلی مدیران که  2/41بهدستآمده
است ،تفاوت معناداری با میانگین فرضی جامعه که  0/1است ،دارد و این نتایج گویای این
است که وضعیت حقوق شغلی مدیران در حد کمتر از متوسط قرار دارد .این نتیجه با نتایج
تحقیق نصیری و قنبری ( ،)5088موافق بود و با نتیجه تحقیق سانگیتا و کومار ( )2350مخالف
بود .این عامل تقریباً برای همه گروههای شغلی از مهمترین عوامل تأثیرگذار به شمار میرود.
با در نظر داشتن تفاوت فردی و بهتبع آن تفاوت در دیدگاهها نسبت به پول ،حالتهای
متنوعی را میتوان متصور شد .به نظر میرسد این عامل برای کسانی که نمیتوانند از راههای
دیگری در کار خود رضایت به دست آورند از اهمیت بیشتری برخوردار است .در مواردی
دیده شده است که بسیاری به دلیل کمی حقوق با تغییر شغل خود حتی با شغلهایی با منزلتی
پایینتر اقدام میکنند .متأسفانه نتایج تحلیل دادهها نشان میدهد که تنها حدود  92درصد از
مدیران از وضعیت حقوق دریافتی شغل راضی میباشند .این عدم رضایت از وضعیت حقوق
دریافتی میتواند یکی به خاطر حقوق کمی باشد که این افراد دریافت میکنند و یکی هم
به خاطر مقایسهای باشد که میان خود و کارکنان سازمانهای دولتی دیگر انجام میدهند.
یکی از عوامل سازمانی برای تأمین نیازهای فیزیولوژیکی که اولین و اساسیترین نیازها در
هرم سلسهمراتب نیازهای مازلو است را حقوق مناسب و مکفی میدانند؛ بنابراین تا مدیران و
رهبران آموزشی ازلحاظ نیازهای اساسی خود تأمین نباشند چگونه میتوانند به رشد و
شکوفایی آموزشوپرورش کمک کنند؟ آیا انگیزهای برای فعالیت و انجام کارهای مدرسه
به نحو احسن باقی میماند؟ بهمنظور بررسی وضعیت مسئولیت شغلی مدیران مدارس دولتی
شهرستان خرمآباد از آزمون تیتست تک نمونهای استفاده شده است .با توجه به جدول
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شماره (جدول  ،)0نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که وضعیت مسئولیت شغلی مدیران
که  9/41است ،تفاوت معناداری با میانگین فرضی جامعه که  0/1است ،دارد و این نتایج
گویای این است که وضعیت مسئولیت شغلی مدیران در حد بیشتر از متوسط قرار دارد.
مسئولیت شغلی و داشتن اختیاری متناسب با مسئولیت افراد یکی از عواملی است که بر
رضایت شغلی افراد در پیشینه و ادبیات مربوط به رضایت شغلی وجود دارد .اگر
آموزشوپرورش مسئولیتهایی را بر دوش مدیران آموزشی نهاده باید اختیارات الزم را هم
برای انجام امور به آنها بدهد ،مسئولین آموزشوپرورش باید در همان زمان بهکارگماری
افراد با راههای گوناگون میزان مطلوب مسئولیتپذیری افراد را تأیید کنند و پسازآن
اختیارات الزم را برای انجام امور به آنها محول کنند .مدیران آموزشی بهعنوان افراد
حرفهای باید در مسئولیتهای خود احساس اختیار و استقالل عمل را داشته باشند این امر
باعث میشود که آنها با خیالی آسودهتر و احساس ارزشمندی که به آنها دست میدهد
وظایف خود را انجام دهند.
بهمنظور بررسی وضعیت ارتقاء شغلی مدیران مدارس دولتی شهرستان خرمآباد از آزمون
تیتست تک نمونهای استفاده شده است .با توجه به جدول شماره (جدول )0؛ نتایج
بهدستآمده حاکی از آن است که وضعیت ارتقاء شغلی مدیران که  0/42است ،تفاوت
معناداری با میانگین فرضی جامعه که  0/1است ،دارد و این نتایج گویای این است که
وضعیت ارتقاء شغلی مدیران در حد بیشتر از متوسط قرار دارد .این یافته با یافتههای تحقیق
سانگیتا و کومار ( ،)2350موافق است ،یعنی در تحقیق این افراد نیز وضعیت ارتقاء شغلی در
باالتر ا ز حد متوسط بوده است .همچنین این یافته با یافتههای تحقیقات نصیری و قنبری
( ،)5088وایریمو ( )2359مخالف است .ترفیعات شامل تغییر مثبت در حقوق (حقوق باالتر)،
کمتر مورد سرپرستی قرار گرفتن ،چالش کاری بیشتر ،مسئولیت بیشتر و آزادی در
تصمیمگیری است .به علّت اینکه ارتقاء میزان ارزش فرد را برای سازمان نشان میدهد
(بهویژه در سطوح عالیتر) ،ترفیع فرد منجر به افزایش روحیه وی میگردد .یکی از
پایدارترین یافتهها حاکی از این است که هر چه سطح شغل باالتر باشد رضایت شغلی بیشتر
است .از سویی به دلیل آنکه افراد غالباً دوستدار و خواستار ارتقای مقام و پیشرفت در کار
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خود هستند بنابراین برای افزایش رضایت در سازمانها بایستی دراینباره چارهاندیشی شده
و برنامهریزیهای دقیقی صورت و انجام پذیرد تا زمینههای ارتقای کارکنان سطوح مختلف
در قالب فرآیندی منطقی فراهم گردد.
برای بررسی تفاوت میانگینهای میزان رضایت شغلی مدیران مدارس آموزشوپرورش
شهرستان خرمآباد برحسب جنسیت از آزمونتی مستقل استفاده شده است .با توجه به جدول
شماره (جدول  ،)9مشاهده میشود که تفاوت دو گروه مدیران زن و مرد نواحی
آموزشوپرورش شهرستان خرمآباد در مقیاس رضایت شغلی بهصورت معناداری مشاهده
شد؛ و با توجه به جدول میتوان نتیجه گرفت که مدیران زن شهرستان خرمآباد از رضایت
شغلی بیشتری نسبت به مردان برخوردار میباشند .این یافته با یافتههای پژوهشهای اقبال و
آختار ( ،)2352رحمان قاضی و علیخان ( )2337موافق است؛ یعنی در پژوهشهای این افراد
هم مدیران زن از شغل خود رضایت بیشتری نسبت به مدیران زن داشتهاند .همچنین این
یافته با یافتههای تحقیقات نصیری و قنبری ( ،)5088سودوما و الس ( ،)2334جوما ،سیماتوا
و آیودو ( ،)2355مخالف است؛ یعنی در تحقیقات این مردان رضایت بیشتری از شغل خود
نسبت به زنها داشتهاند .همچنان که مشاهده میشود و در ادبیات مربوط به عواملی که با
رضایت شغلی در ارتباطاند گفته شد جنسیت یکی از عواملی است که نتایج آن در رابطه با
رضایت شغلی مبهم است و نتایجی که از تحقیقات گوناگون به دست آمده است متعارض
بوده است؛ امّا یافته این تحقیق به نظر میرسد به این خاطر باشد که چون بیشترین نارضایتیها
از حقوق و مزایا است و زنان در جامعه ما کمتر مسئول هزینههای زندگی هستند ،شاید به
همین دلیل هم باشد که رضایت شغلی مدیران مدارس زن نسبت به مردان بیشتر باشد .دلیل
دیگری که میتواند برای این امر وجود داشته باشد این است که چون زنان کمتر پستهای
مدیریتی و باالدستی را در اختیار دارند شاید چون وقتی به جایگاه و رده شغلی خود
صرفنظر از مزایا و حقوق یا هر چیز دیگری که با رضایت و نارضایتی در ارتباط است
مینگرند احساس رضایت بیشتری در آنان نسبت به مردان وجود دارد.
برای بررسی تفاوت میانگینهای میزان رضایت شغلی مدیران مدارس آموزشوپرورش
شهرستان خرمآباد برحسب دورههای تحصیلی آنان از آزمون تحلیل واریانس یکراهه

بررسی رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان ...

55

( )ANOVAاستفاده شد است .نتایج جدول ( )1و ( )6نشان میدهند تفاوت معناداری میان
رضایت شغلی مدیران دورههای مختلف تحصیلی وجود دارد؛ که برای تعیین میزان تفاوت
بین گروهها از آزمون تعقیبی شفه استفاده گردید .با توجه به جدول ( ،)7نتایج آزمون تعقیبی
شفه نشان می دهد که میزان میانگین نمرات رضایت شغلی مدیران ابتدایی بیشتر از مدیران
دورههای تحصیلی متوسطه اول و دوم است؛ بنابراین میتوان گفت که مدیران مقطع ابتدایی
نسبت به مدیران مقاطع متوسطه اول و دوم رضایت شغلی بیشتری دارند .نصیری و قنبری
( ،) 5088هم در پژوهش خود به این یافته مدیران مدارس ابتدایی رضایت شغلی باالتر از
متوسطی دارند دست یافتند .همچنین این یافته مخالف یافتهی پژوهش جمشیدنژاد ()5071
است ؛ یعنی در این پژوهش رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه کمتر از میانگین بوده
است .در توضیح این یافته میتوان گفت که چون بیشتر مدیران مدارس ابتدایی را خانمها
تشکیل میدهند و در این پژوهش هم رضایت شغلی مدیران زن باالتر از مردان بوده ،پس
انتظار میرفت که مدیران مدارس ابتدایی رضایت شغلی بیشتری نسبت به دیگر دورههای
تحصیلی داشته باشند .همچنین آمارها نشان میدهد که مدیران مدارس ابتدایی معموالً
مدارک تحصیلی پایینتری نسبت به مدیران سایر مقاطع دارند ،پس یقیناً با توجه به آوردهها
و داشتههای خود انتظارات کمتری از کار خود دارند که این امر میتواند به رضایت شغلی
افراد منجر شود .در مورد سؤال آخر پژوهش که شناسایی راهکارها برای افزایش رضایت
شغلی مدیران مدارس بود ،سؤال باز پاسخی در پرسشنامه گنجانده شده بود که مدیران
مدارس بهصورت کتبی راهکارهای موردنظر خود را بیان کردند و از طریق تحلیل محتوا
راهکارهای موردنظر بر اساس فراوانی و اهمیت ازنظر مدیران دستهبندی شدند که در قسمت
تحلیل یافتهها آورده شدند (جدول  .)8همانطور که انتظار میرفت و نتایج پرسشنامهها
گویای این مطلب بود ،افزایش حقوق مدیران بهعنوان مهمترین راهکار برای افزایش رضایت
شغلی مدیران بیان شد ،همچنین در ردههای بعدی افزایش ارزش ،شأن و احترام مدیران
مدارس در بین سازمان آموزشوپرورش و جامعه؛ شایستهساالری در انتخاب و انتصاب افراد
و همچنین دادن ترفیع و دیگر مزایا؛ برآورده کردن نیازها (تأمین معیشت ،رفع دغدغه مالی
و  ) ...و موارد دیگر بیان شدند که مستلزم توجه ویژه مسئولین به این راهکارها است .این
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راهکارها از این نظر اهمیت دارند و باید به آنها توجه ویژه شود که از سوی خود مدیران
مدارس ارائه شدهاند.
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