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شناسایی عوامل موثر بر نارضایتی شغلی معلمان ابتدایی شهر بجنورد
تاریخ دریافت59/02/11 :

تاریخ ویرایش59/12/13 :

تاریخ پذیرش56/02/14 :

چکیده
زمینه و هدف :احساس رضایتمندی شغل از اساسیترین مؤلفههای بهداشت روانی و یکی از مهمترین عوامل در موفقیت شغلی میباشدد .هدد پدووهش حاضدر
شناسایی عوامل مؤثر بر نارضایتی شغلی معلمان ابتدایی شهر بجنورد میباشد.
روش بررسی :در این پووهش توصیفی -همبستگی ،جامعه آماری کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر بجنورد بودند کده در سدال تحصدیلی  1353-54مشدغول بده
فعالیت بودند ( .)N=693تعداد  200نفر از آنها با استفاده از روش خوشهای چند مرحلهای به عنوان نمونه انتخاب شدند .شرکتکنندگان در این پووهش بدا اسدتفاده
از پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر بر نارضایتی شغلی مورد سنجش قرار گرفتند .برای تحلیل دادهها از روش تحلیل عامل اکتشافی با مولفههای اصلی بدا اسدتفاده از
نرمافزار  SPSSنسخه  22و تحلیل عامل تاییدی با کمک نرمافزار  AMOSنسخه  22استفاده گردید.
یافتهها :نتایج حاصل از تحلیل عامل با روش چرخش واریماکس منجر به استخراج سه عامل قوی با محتوای نارسایی مدیریت ( 21ماده) ،عوامل فردی ( 12ماده)
و کمبود عوامل رفاهی ( 5ماده) شد که این سه عامل  41/01درصد واریانس کل را در بر میگیرد .در گام بعدی بده منظدور تبیدین مددل مفهدومی ،تحلیدل عامدل
تأییدی روی مادهها انجام شد .نتایج نشان داد پرسشنامه سنجش عوامل موثر در نارضایتی شغلی از سه سازه مکنون وزیربندایی سداخته شدده اسدت .شداخ هدای
الگوی تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگو دارای برازش قابل قبولی است.
نتیجهگیری :پووهش حاضر اهمیت سه عامل نارسایی مدیریت ،عوامل فردی و کمبود عوامل رفاهی را به عنوان عوامل موثر بر نارضدایتی شدغلی معلمدان مقطدع
ابتدایی شهر بجنورد نشان داد .لذا متولّیان نظام آموزش و پرورش میتوانند در برنامه ریزی های خرد و کالن سازمان بر این عوامل تأکید کنند.
کلیدواژهها :نارضایتی شغلی ،معلمان ،تحلیل عامل اکتشافی ،تحلیل عامل تأییدی.

مقدمه
سازمانها به عنوان رکدن اصدلی اجتماعدا کندونی
نقش تعیین کنندهای در برآوردن انتظارا جوامع دارند
و نیروی انسانی با ارزشترین منبع برای سازمانها بده
شمار میآید .از این رو به منظور افدزایش بهدره وری و
کارآیی بیشتر توجده بده نیدازهدای کارکندان و تدأمین
سالمت روانی و جسمانی و جلب رضایت آنها ،اهمیت
ویوهای مدییابدد [ .]1احسداس رضدایتمندی شدغلی از
اساسددی تددرین مؤلفددههددای بهداشددت روانددی ،پویددایی،
کارآمدی و خالقیت شاغالن هر شغل و حرفه و یکی از
مهمترین عوامل در موفقیت شغلی است .سطح رضایت
شغلی بر عملکرد شغلی فرد تأثیر دارد .مطالعا نشدان
میدهد که رضایت شغلی در سالمت رواندی و جسدمی
فرد تأثیر گذار است و عدم رضایت شغلی با تعددادی از
عالئم بالقوه آسیب رسان و استرس و خسدتگی مدرتب
است [ .]2پایین بودن رضایت شغلی به دلیدل عدواملی

چون سختی کار ،درآمد کم ،زمان کار طدوننی ،تدراکم
کار و بسیاری از عوامل دیگر میتواند فشار روانی را در
افددراد سددبب شددود و در صددور اسددتمرار ،منجددر بدده
اختالن روانی و جسمانی گردد [.]3
به دلیل اهمیت رضایت شغلی و تدأثیر فدراوان آن در
زندگی ،بیش از نیم قرن است که توجه پووهشگران به
این مسأله اساسی متمرکز شده است که چه عواملی بدا
رضایت شغلی به ویوه در قشدر معلمدان ارتبداا دارد .از
نظددر هرزبددر ( )Herzbergعوامددل انگیزشددی م ددل
پیشرفت ،موفقیت ،مسدئولیت ،ماهیدت کدار و شدناخت
بیشترین تأثیر را بدر رضدایت شدغلی دارندد .همچندین
عوامل بهداشتی مانند کیفیت مدیریت ،افزایش حقوق و
مزایا ،رابطه متقابل میان افراد و خد مشدی سدازمان و
مدیریت بیشترین تأثیر را بر نارضایتی شدغلی دارد [.]4
بر مبنای نظر اسپکتور ( ،)1551( )Spectorعواملی که
بر رضایت شغلی اثر می گذارندد در چهدار گدروه قابدل

_____________________________________________________________________________________________________
( -1نویسنده مسئول) دکتری روانشناسی و عضو هیئت علمی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایرانtayebe.Rahimi@yahoo.com .
 -2دکتری روانشناسی و عضو هیئت علمی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه بجنورد ،بجنورد ،ایران.
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شناسایی عوامل موثر بر نارضایتی شغلی معلمان ابتدایی...

دو ماهنامه

( )Hawthorneنشان داد که کاهش یا افزایش انگیدزه
های مادی از جمله حقوق و دستمزد ،ساعا استراحت،
دادن ناهار و نوشیدنی و ...در میزان تولید تأثیری ندارد،
بلکه مناسبا و رواب گروهی در آنها احساس تعلد و
وابستگی ،شایستگی و کسب موفقیدت بده وجدود آورده
است [ .]8همچنین کورب و آکنتیند [ ]5در پووهشی که
به شناسایی عوامل مدوثر بدر رضدایت شدغلی معلمدان
مدارس نیجریه پرداختند ،نشان دادند که رواب معلدم-
مدیر ،فراهم بودن تجهیزا آموزشی نزم و اعتقاد بده
مشارکت اجتماعی در تعلیم و تربیت با رضدایت شدغلی
رابطه م بت معنی دار و حقوق ماهیانه رابطه غیر معندی
داری با رضایت شغلی داشتند .عابد-الفتاح [ ]10نیدز در
پووهشی که روی معلمان مصری انجام دادن نشان داد
که افزایش در پرداخت معلمان تأثیری در رضایت شغلی
آنها ندارد.
عالوه بر این ،رضایت شغلی تاحدودی تدابع عوامدل
ژنتیکی و خصوصیا فردی است .تفاو هدای فدردی،
همانند ویوگیهای محی کار در رضایت شدغلی حدایز
اهمیت هستند .در تأیید این فرضیه ،تحلیل جامعی کده
اخیراً صور گرفته ،تأیید می کند که رضایت شغلی به
میزان زیادی با خصوصیا وضدعیتی همچدون عدز
نفس ،خوداثربخشی ،مرکز کنترل درونی و ثبا هیجان
مرتب است [ .]11سایر پووهش ها نیز نشدان داده اندد
خصوصیا فردی همچون سن ،ارشدیت و سابقه تأثیر
قابل مالحظه ای بر رضایت شغلی دارند .کارکنانی کده
دارای سن بان و سابقه زیاد در سازمان هسدتند ،انتظدار
می رود که رضایت بیشتری از شغل خود داشته باشدند.
همچنین بعضی صفا شخصیتی ،به گونهای است که
باعث افزایش رضایت شغلی می شدود [ .]12مدورا و
کیبرا [ ]13نیدز در پووهشدی کده روی معلمدان مقطدع
راهنمایی کنیا انجام دادند نشان دادند که بدین رضدایت
شغلی معلمان و متغیرهای جمعیدت شدناختی جنسدیت،
سن ،وضعیت تأهل و تحصیال رابطه غیر معنی داری
وجود دارد؛ اما بین ابعاد رضایت شغلی با سن و سدابقه-
کاری معلمان رابطه معنی دار وجدود دارد .در پووهشدی
دیگر وانگای [ ]14نشان داد بین ابعاد رضایت شدغلی و
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طبقه بندی هستند کده عبارتندد از :عوامدل سدازمانی،
عوامل محیطی ،ماهیت کار و عوامل فردی .بطوریکه
راهبردها و خ مشیهای سازمانی غ یر منعطف موجب
برانگیختن احساسا منفی شغلی میشود و خ مشدی
منعطف ،با رضایت شغلی بان مرتب است [ .]1در واقدع
سیاستهای سازمانی (نابرابری در پرداخت ها ،مقررا
انعطا ناپذیر ،نوبتهای کاری غیرثابت ،شرح وظدایف
غیرواقعی) ،ساختهای سازمانی (تمرکز ،عدم مشارکت
در تصمیم گیریها) ،امکانا اندك برای پیشرفت کار،
صوری بودن بیشتر کارها ،شرای مادی (سروصدا ،گرما
یا سرمای شدید ،آلودگی هدوا ،خطدرا ایمندی و ندور
کافی) و فرآیندها (ارتباطا ضعیف ،هد های مبهم یدا
متضاد ،اندازه گیری عملکرد به شیوههدای ندادقی یدا
مبهم ،سیسدتمهدای نظدار غیرعادننده و اطالعدا
ناکافی) در ایجاد فشار شغلی مؤثرندد و توجده بده ایدن
مسائل منجر به ایجاد رضایت و بهبدود کیفدی زنددگی
کارکنان خواهد شد [.]9
ایجیوفور [ ]6نشان داد که مهار های رهبری تعاملی
مدیر شامل توجه به عقاید معلمان و مشارکت آنهدا در
تصدمیما و روابد م بدت بدا همکداران مدیتوانددد در
رضایت شدغلی معلمدان تأثیرگدذار باشدد .همچندین در
پووهشی ،فالح مهند و اسددیان [ ]1نشدان دادندد بدین
امنیت شغلی ،رواب اجتماعی بدا همکداران ،امکاندا و
فرصتهای رشد و ارتقاء و منزلت اجتماعی بدا رضدایت
شغلی معلمان سه مقطدع شدهر فدردوس رابطده م بدت
معنی دار وجود دارد.
بعضددی از پووهشددگران معتقدنددد حقددوق و دسددتمزد
مهمتددرین عامددل ایجدداد رضددایت شددغلی در کارکنددان
محسوب میشود؛ اما برخی دیگر نشان دادند که عوامل
دیگری بجز حقوق و دستمزد بر رضایت شغلی کارکنان
تأثیر گذار است .از جمله وایدت ( )1559کده در نتیجده
تحقیقا وسیع درباره طرحهای انگیزه پولی ،پدی بدرده
است که پول ،این وسدیله انگیزشدی «معتبدر قددیمی»
مخصوصاً برای کارگران تولید تا آن اندازه که گمان می
رفت «قادر مطل » نیسدت .بدا شدروه نهضدت روابد
انسدددانی ،مدددایو ( )Mayoدر تحقیقدددا هددداثورن
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روش بررسی
ایدن بررسدی از ندوه همبسدتگی ( )Correlationو
تحلیددل مدداتریس واریددانس-کوواریددانس (Variance-
 )covariance matrixاز نوه تحلیل عداملی (Factor
 )analysisبددا روش تحلیددل مؤلفددههددای اصددلی
( )Principle components analysisاسدت .بدرای
بررسی مسأله تحقی از دو روش استفاده شده است:
روش زمینه یابی :شامل انجدام مصداحبه و توزیدع
پرسشنامه.
روش تحلیل عامل :شدامل تحلیدل عامدل از ندوه
اکتشافی و تاییدی.
جامعه آماری این پووهش ،کلیه معلمان مقطع ابتدایی
شهر بجنورد می باشد که در سال  1354-53مشغول به
کار بودند .به استناد دفتر آمار اداره کل آموزش و پرورش
شهر بجنورد تعداد کل معلمان مقطع ابتددایی  693نفدر
می باشدد .در ایدن پدووهش در دو مرحلده نموندهگیری
صور گرفت:
مرحله اول :در این مرحله بده منظدور سداخت ابدزار و
پرسشنامه ،روش نمونهگیری در دسترس استفاده گردید.
به همین منظور با مراجعه تصادفی به  9مدرسه ابتدایی
شهر بجنورد ،از یک نمونه  30نفری از معلمان مصاحبه
به عمل آمد.
مرحله دوم :پس از طراحی پرسشنامه ،از میان معلمان
 200نفر براساس جدول کرجسدی و مورگدان [ )11بده
صددور خوشدده ای چنددد مرحلدده ای انتخدداب شدددند.
توصیههای کلی درباره حجم نمونده در تحلیدل عامدل
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متغیرهای سن ،تحصدیال دانشدگاهی و سدابقهکداری
رابطه معنی دار وجود دارد .عابددی و مزروعدی [ ]19در
پووهشی که روی نیروهای نظامی انجدام دادندد نشدان
دادند که از نظر ویوگیهای شخصدیتی مدورد بررسدی،
افراد م بت ،قاطع و فعال نسبت به دو گروه دیگر یعنی
افراد منفعل و غیر فعال و افراد پرخاشگر و منفی دارای
رضدایت شدغلی بیشدتری بودندد .همچندین ،سدطح
تحصیال  ،سابقه خدمت ،نوه عضویت در بسیج و رسته
خدمتی افراد با رضایت شغلی آنها ارتبداا معندی داری
داشت .ترکمان و عابددی [ ]16در پووهشدی کده روی
دبیران استان فارس انجام دادند ،نشان دادند بین جهدار
عامل رشته تحصیلی ،بومی بودن ،سابقه خدمت ،ارتباا
با زیردستان با رضایت شغلی دبیران رابطه وجود نددارد؛
اما بین عوامل انگیزشی م ل ،استقالل در عمل ،عالقه
به کار ،شناخت ،پیشرفت و ترقی ،مسئولیتهای شغلی و
عوامدل محیطدی چدون ارتبداا بدا مدافوق ،ارتبداا بدا
همکاران ،امنیت ،شدرای کداری و عوامدل واسدطه ای
شامل ،حقوق ،پایگاه و موقعیت ،امکان رشد یدا ترقدی و
عوامل فردی ،چون محل تولد ،جدنس ،سدن ،وضدعیت
تاهدل ،رضدایت کلدی از زنددگی و اعتقدادا مدذهبی
بارضایت شغلی رابطه وجود دارد.
امروزه در میان دست اندرکاران تعلیم و تربیت کمتدر
کسی یافت میشود که به اهمیت کار معلدم و کیفیدت
آموزش توجه نداشته باشد .بخشدی از مشدکال فعلدی
نظام آموزش و پرورش ناشی از بیتوجهی بده رضدایت
شغلی معلمان و تأثیر آن بر کیفیت آمدوزش مدیباشدد؛
بنابراین شناسدایی عوامدل مدؤثر بدر نارضدایتی شدغلی
معلمان میتواندد در پیشدبرد اهددا نظدام آمدوزش و
پرورش نقش بسزایی داشته باشد .آنچه از نظر گذشدت
نشان داد اغلب پووهشهای صور گرفته در داخدل و
خارج از کشور در زمینه رضایت شغلی ،صرفاً به بررسی
رابطه بین عوامل از قبل تعیین شده با رضدایت شدغلی
پرداخته و کمتر درصدد کشف و شناسایی عوامل مدؤثر
بر رضایت شغلی در جامعه هد برآمدند .لدذا ضدروری
به نظر میرسد که این مباحث را بدا توجده بده جامعده
اسالمی و فرهنگ ایرانی تعددیل و بدازنگری نمدوده و

عوامل موثر بر نارضایتی شغلی معلمان در داخل کشدور
مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین مسئله اساسی این است
که چه عواملی در میزان نارضایتی شغلی معلمان مقطع
ابتدایی شهر بجنورد تأثیرگذار است؟ برای این منظور با
استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی ابتدا به کشف و
شناسایی عوامدل مدؤثر بدر نارضدایتی شدغلی معلمدان
پرداختده مددی شددود و سددپس بدده منظددور تبیددین مدددل
مفهومی ،با استفاده از تحلیدل عامدل تائیددی ،عوامدل
شناسایی شده مورد تأیید قرار می گیرد.

شناسایی عوامل موثر بر نارضایتی شغلی معلمان ابتدایی...

ابزار پژوهش
پرسشنامه سنجش عوامل مؤثر بر نارضایتی
شغلی :این پرسشنامه که توس پووهشدگران سداخته
شد از  90ماده تشکیل شدده اسدت و هدر کددام از ایدن
مادهها یکدی از عدواملی را کده تصدور میشدد بدر روی
نارضددایتی شددغلی معلمددان مددؤثر اسددت ،مددیسددنجد .از
آنجائیکه هد شناسایی عوامل مؤثر بر نارضایتی شغلی
معلمان بود ،بدین منظور پووهشگران به دنبدال سداخت
پرسشنامهای جهت سنجش این عوامل بودند .برای این
منظور در اولین گام برای گردآوری تعداد زیادی ماده که
سازه مورد نظر را اندازهگیری میکند ،به متون مربوا به
رضایت شغلی مراجعه شد و مادههای مختلفدی کده بده
عنوان عوامل مؤثر در مطالعا مختلدف وجدود داشدتند،
استخراج شدند .سپس مصاحبهای با  30نفدر از معلمدان
صور گرفت .در واقع از آنها پرسیده شد که "بده نظدر
شددما چدده عددواملی در نارضددایتی شددغلی معلمددان مددوثر
است؟" ،سپس نظرا معلمان برای سداخت پرسشدنامه
نارضایتی شغلی ،با همدیگر تلفید گشدت .همچندین از
صاحبنظران مختلف خواسته شد با توجه به تجاربی که
در این زمینه دارند ،مادههای دیگدری را معرفدی کنندد.
همه این موارد با هم ترکیدب و یدک پرسشدنامه بدا 90
ماده ساخته شد .در مرحلده آخدر ،پرسشدنامهها در بدین
گروه نمونهای که از جامعه تحقید انتخداب شدده بدود،
توزیع شد .در این پرسشنامه به گزینه «خیلی زیاد» نمره
« ،9زیاد» نمره « ،4متوس » نمره « ،3کم» نمدره  2و
دو ماهنامه

«خیلی کم» نمره  1داده شد .پرسشنامه ارائه شده شامل
 3بخش بود که که عبارتند از:
 .1در بخدددش اول آن بددده مشخصدددا عمدددومی
شرکتکنندگان (شامل جنسیت ،سدن ،سدابقهخددمت و
سطح تحصیال ) اشاره شده بود.
 .2بخش دوم شدامل  90سدؤال مربدوا بده سدنجش
عوامل مؤثر بر نارضایتی شغلی بود.
 .3بخش سوم پرسشنامه خشدنودی شدغلی بریفیلدد و
روث [ ]15جهت سنجش اعتبار پرسشنامه محق ساخته
بود.
ضریب پایایی پرسشدنامه سدنجش عوامدل مدوثر بدر
نارضایتی شغلی به روش آلفای کرونباخ  0/59محاسدبه
گردید که نشانگر پایایی بسیار مطلوب آزمون میباشدد.
همچنین برای به دست آوردن روایی پرسشنامه مدذکور
از روایی مالکی همزمان استفاده شد .در واقع با همبسته
کددردن نمددرا پرسشددنامه سددنجش عوامددل مددوثر بددر
نارضایتی شغلی با پرسشنامه خشنودی شغلی بریفیلدد و
روث ( ،)1591میزان ضریب همبستگی  -0 /63گزارش
شد که در سطح ( )p>0/04معنی دار می باشد .جداج و
همکاران [ ]20پایایی پرسشنامه خشنودی شغلی بریفیلد
و روث [ ]15را با روش آلفای کرونباخ روی چهار نمونه
 0/83 ،0/89 ،0/81و  0/89گددزارش دادنددد .همچنددین
هاشددمی شددیخ شددبانی و تقددی پددور [ ]21پایددایی ایددن
پرسشنامه را با اسدتفاده از روش آلفدای کرونبداخ 0/50
گزارش دادند.
یافتهها
گروه مورد مطالعه را ،معلمدان مقطدع ابتددایی شدهر
بجنورد تشکیل دادند که  10نفر ( )%31/04از آنها زن و
 115نفر ( )%62/56مرد بودند .همچنین تعدداد  64نفدر
( )%33/86از شرکت کنندگان دارای تحصدیال فدوق
دیپلم 108 ،نفدر ( )%91/14لیسدانس و تعدداد  18نفدر
( )%5/92دارای تحصیال فوق لیسانس و بانتر بودند.
همچنددین میددانگین و انحددرا معیددار سددن (± 6/41
 )42/18و سدددابقهکددداری معلمدددان ()21/10 ± 1/13
میباشد.
دوره  ،41شماره  ،1مهر و آبان 4931
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اکتشافی در حدد حدداقل  200آزمدودنی گدزارش شدده
است .تعداد  9آزمودنی در مقابل هر متغیر ،یک مدالك
مطلوب برای انتخداب حجدم نمونده در تحلیدل عامدل
اکتشافی به حساب میآید [ .]18به این ترتیب که ابتددا
شهر بجنورد را به چهار ناحیه (شمالی ،جنوبی ،شرقی و
غربی) تقسدیم نمدوده و از بدین  38مدرسده ،بده طدور
تصادفی  4مدرسده از هدر ناحیده انتخداب شدد .بعدد از
انتخاب مدارس ،پرسشنامه مذکور در میان آنهدا توزیدع
شد که  185پرسشنامه بازگشت داده شد (نرخ برگشدت
پذیری .)%54/9

13
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عوامل

مقدار ویوه

عامل اول
عامل دوم
عامل سوم

14/41
3/45
2/91

دو ماهنامه

 )4چرخش واریماکس ( )Varimaxو تعیلی
نقطه بلرش ( :)Cut of pointدر چهدارمین گدام از
تحلیل عاملی ،برای شناسایی عوامل مؤثر بر نارضدایتی
شغلی در نمونه مورد تحقی  90 ،ماده پرسشنامه نهایی
به شیوه تحلیل مؤلفههای اصلی با اسدتفاده از چدرخش
آزمایشی از نوه واریماکس و همچنین بدا بدهکدارگیری
آزمون نرمال سازی کایسر و با تعیین نقطه برش یا بدار
عاملی حداقل  ،]18[0/4مورد تحلیل عاملی قرار گرفت.
تحلیل دادهها با روش چرخش واریماکس ،منجدر بده
قرار گدرفتن  21مداده روی عامدل اول 12 ،مداده روی
عامل دوم و  5ماده روی عامل سوم شدد .در جددول 1
تعداد عاملها ،تعداد مادههای هر عامل ،ارزش ویدوه و

جدول  -1شاخ های آماری مربوا به عوامل مؤثر بر نارضایتی شغلی
درصد واریانس تبیین شده درصد تجمعی واریانس تبیین شده
28/59
6/58
9/14
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28/59
39/53
41/01

تعداد سؤان یا ماده ها
21
12
5
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الف .یافته های مربوط به تحلیل عوامل
تحلیل عوامل از نوه مؤلفه های اصلی بدا اسدتفاده از
نرم افزار  SPSSنسخه  15بر روی داده های گردآوری
شددده از شددرکت کنندددگان انجددام گرفددت کدده قبددل از
دستهبندی عاملی بر روی دادهها ،چند آزمون مقددماتی
اجرا میشود که در اینجا به اختصار درباره آنها توضدیح
داده خواهد شد:
 )1آزمون کفایت نمونه گیری برای تحلیلل:
کفایت نمونه گیری توس آزمون کایسر -مایر -الکدین
)) (Kaiser-Meyer-Olkin (KMOمشدددددخ
میشود .در صور معنی دار بودن این آزمون ،محق از
کافی بودن حجم نمونه مطمئن میشود .همچنین ایدن
آزمددون نشددانگر آن اسددت کدده همبسددتگی میددان زوج
متغیرها را نمیتوان از طری سایر متغیرها ،تبیین کدرد؛
به عبدار دیگدر آزمدون  KMOایدن سدؤال را مدورد
بررسی قرار میدهد کده آیدا میدزان همبسدتگی میدان
متغیرها کوچک است یا خیر .مقددار  KMOبزرگتدر از
 0/90نشانگر کفایت حجم نمونه اسدت .مقددار KMO
در این پووهش برابر با  0/835است که بیدانگر کفایدت
نمونه برداری در حد کامالً مطلوبی است [.)18
 )2آزمون بارتلت (مناسل بلو ن ا ه هلا)
( :)Bartlettمعنددی داری اطالعددا موجددود در یددک
ماتریس و به عبدارتی دیگدر مناسدب بدودن دادههدا ،از
طری آزمون بارتلت صور میگیرد .در آزمون بارتلدت
فرض صفر این است کده متغیرهدا فقد بدا خودشدان
همبستگی دارند .رد فرض صفر حاکی از آن اسدت کده
ماتریس همبستگی دارای اطالعا معنی داری است و
حداقل شرای نزم بدرای انجدام دادن تحلیدل عداملی
وجود دارد .در پووهش حاضر مقدار ایدن آزمدون برابدر
اسدت بدا  2263کده در سدطح  P ≤0/0001معندی دار

است .لذا با توجه بده چندین نتیجدهای ،اجدرای تحلیدل
عاملی بر مبنای مداتریس همبسدتگی بدین متغیرهدای
پرسشنامه می تواند صور گیرد.
نظر به اینکه نتایج آزمون  KMOو آزمون بارتلت در
جهت تأیید ادامه تحلیل عوامل بود ،مراحدل بعددی بده
اجرا درآمد .برای تعیین تعداد عوامل مؤثر بر نارضدایتی
شغلی ،سه شاخ اصلی مقدار ویدوه (،)Eigenvalue
نسبت واریانس تبیین شده توس هدر عامدل و نمدودار
مقادیر ویوه که از طری آزمون اسدکری ()Scree test
به دست می آید ،مورد استفاده قرار گرفت.
 )3آزمون اسلرری :در سدومین گدام از تحلیدل
عوامل ،جهت برآورد تعداد عامل های قابل استخراج از
مقیاس عوامدل مدؤثر بدر نارضدایتی شدغلی ،از آزمدون
اسکری استفاده شدد .انجدام آزمدون اسدکری نمایدانگر
وجود حداک ر  3سازه مستقل و قابل قبدول در منحندی
واریانس عاملهای مقیاس عوامل مدؤثر بدر نارضدایتی
شغلی میباشد .سدازههای قابدل قبدول ،بده سدازههایی
اطالق میشود که واریانس آنها در حد معنیداری باشد.

شناسایی عوامل موثر بر نارضایتی شغلی معلمان ابتدایی...

عوامل
نارسایی مدیریتی
عوامل فردی
کمبود عوامل رفاهی

شماره
ماده
43
35
21
32
30
25
38
41
26
29
39
33

بر این اساس عامل اول بده ندام «نارسدایی مددیریتی»
نامگذاری شد .عامل دوم  12ماده را در خود جدای داده
است و در برگیرنده ویوگی های شخصیتی و فردی می
باشند؛ بنابراین عامل دوم «عوامل فردی» نامیدده شدد.
عامل سوم دارای  5ماده میباشد و مسدائل مربدوا بده
حقوق ،پاداش و مزایا و عوامل رفاهی را در بر می گیرد؛
بنابراین عامل سوم «کمبود عوامل رفاهی» نامیده شد.
ب .یافته های توصیفی پژوهش
در جدددول  2میددانگین ،انحددرا معیددار و حددداقل و
حداک ر نمره مربوا به عامدل اول تدا سدوم نشدان داده
شده است.
همان گونه که در جدول شماره  2مشاهده می شدود
میانگین و انحرا معیار عامل اول به ترتیدب  56/01و
 ،15/80عامل دوم به ترتیدب  38/54و  8/15و عامدل
سوم به ترتیب  32/19و  6/39می باشد .جددول  3بدار
عاملی هر یک از مادهها را نشان میدهد.

جدول  -2شاخ های توصیفی عوامل موثر بر ناراضایتی شغلی
حداقل نمره
انحرا معیار
میانگین
56/01
38/54
32/19

15/80
8/15
6/39

حداک ر نمره
139
60
49

49
22
14

جدول  -3بار عاملی هر یک از مادهها در عوامل مؤثر بر نارضایتی شغلی معلمان
بار عاملی
ماده
عامل اول
مشارکت ندادن معلمان در تصمیم گیری های مدرسه
عدم استفاده از روش های نوین در تدریس
نداشتن استقالل و اختیار نزم جهت انجام کارها
وجود تعارض و تضاد میان وظایف یک شغل
عدم توجه مدیران به درخواست های مرخصی ساعتی معلمان
اجرای نادرست دستورالعمل ها ،بخش نامه ها و قوانین و مقررا سازمانی
عدم توجه آموزش و پرورش نسبت به مشکال شخصی و خانوادگی معلمان
پرداخت اضافه کاری بدون توجه به مقدار کار انجام شده
پارتی بازی در دادن وام
اعمال تبعیض در دادن ترفیع
نبود ابزارها و امکانا کافی برای انجام کارها
مناسب نبودن ابزارها و وسایل کاری

دو ماهنامه

بار عاملی
عامل دوم

0/119
0/653
0/681
0/618
0/616
0/614
0/612
0/690
0/641
0/638
0/624
0/623
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بار عاملی
عامل سوم
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درصد واریانس آنها ارائه شدهاست.
همانگونه که در جدول  1مالحظه مدیگدردد ،ارزش
ویوه هیچکدام از عاملها از  1کمتر نیست .عامدل اول
 28/59درصد واریانس در مادههای مربوا بده عوامدل
مؤثر بر نارضایتی شغلی را تبیین مدیکندد ،عامدل دوم
 6/58درصددد واریددانس و عامددل سددوم  9/14درصددد
واریانس را تبیدین مدیکندد .بدهطور کلدی ،سده عامدل
شناسایی شده  41/01درصد واریانس دادههدا را تبیدین
میکند .همچنین عامل اول ،بیشترین سهم را در تبیین
مادههای مرتب با عوامل مدؤثر بدر نارضدایتی شدغلی،
برعهددده دارد ،بنددابراین نتیجدده میگیددریم ایددن عامددل
بیشترین نقش را بر روی نارضایتی شدغلی معلمدان دارا
می باشد.
نامگذاری عوامل
با توجه به بارهای عاملی ،عامدل اول  21مداده را در
برمیگیرد ،ماده هایی که در عامل اول قرار گرفتدهاندد،
مواردی هستند که به مدیریت سازمان ،مربوا میشوند.
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16

48

توهین و پرخاشگری به معلمان از جانب مدیران
نبودن فرصت پیشرفت و رشد در شغل معلمی
عدم امکان استفاده از مرخصی ها
عدم مشور مدیران با معلمان در تصمیم گیری های مربوا با وظایف شغلی
دخالت مدیریت در مسائل شخصی کارکنان
به تعوی انداختن اجرای بخش نامه های مصوب سازمان ،نسبت به تهران
شایعه پراکنی در میان همکاران
پایین بودن خدما بهداشتی در مدرسه
کوچک بودن فضای فیزیکی مدرسه
دستورالعمل ها و آیین نامه های پی در پی
عدم تناسب حقوق و مزایای معلمان با سطح تحصیال آنها
وجود گرمای بیش از حدِ محی کار ،در تابستان و سرمای زیاد در زمستان
ارزش و احترام قایل نشدن برای معلمان از سوی جامعه
عدم توجه به مراسمی چون بزرگداشت هفته معلم
نق عضو داشتن معلمان
تغییر پی در پی محتویا کتب درسی
وجود تبعیض های قومی و نوادی
زیرآب زنی و بدگویی همکاران نسبت به یکدیگر
آگاه نبودن والدین از نظام آموزشی جدید
داشتن شغل دوم
جنسیت معلمان
درون گرا بودن معلمان
ثبا شخصیتی معلمان
کهولت سن معلمان
با وجدان و وظیفه شناس بودن معلمان
کم تجربه بودن معلمان در تدریس
حقوق و مزایای کم
در نظر نگرفتن توانمندی های معلمان از طر مدیران
نداشتن کانون صنفی برای فرهنگیان
اختال حقوق بین شغل معلمی و سایر مشاغل
عدم شرای ادامه تحصیل برای اخذ مدارك بانتر
عدم امنیت شغلی نیروی آزاد نسبت به نیروی رسمی
توقع نابجای خانواده ها و دانش آموزان از معلمان
غیر مرتب بودن رشته تحصیلی معلم با دروسی که تدریس می کند
نداشتن بیمه

همانطور که در جدول  3مشاهده می شود در عامل
اول یا نارسایی مدیریتی ،ماده «مشارکت ندادن معلمان
در تصمیم گیریهای مدرسه» دارای بیشترین بارعاملی
( )0/11و ماده «عدم توجه به مراسمی چون بزرگداشت
دو ماهنامه
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0/622
0/615
0/618
0/611
0/605
0/958
0/980
0/968
0/949
0/920
0/909
0/455
0/410
0/495
0/442
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34
90
31
28
45
49
40
42
41
22
46
44
5
24
11
12
36
31
6
20
15
13
23
18
1
16
1
2
9
4
19
14
3
11
10

ادامه جدول 3
بی توجهی به انتقادا و پیشنهادا کارکنان

0/612
0/611
0/958
0/981
0/944
0/909
0/483
0/411
0/410
0/461
0/441
0/429
0/665
0/661
0/612
0/603
0/911
0/965
0/450
0/485
0/493

هفته معلم» دارای کمترین بارعاملی ( )0/42می باشدد.
همچنین ،در عامل دوم یا تفداو هدای فدردی ،مداده
«نق عضو داشتن معلمان» بیشترین بارعاملی ()0/61
و ماده «کم تجربه بودن معلمان در تدریس» کمتدرین

شناسایی عوامل موثر بر نارضایتی شغلی معلمان ابتدایی...
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بارعاملی ( )0/42را داراست .در عامل سدوم یدا کمبدود
عوامل رفاهی ،ماده «حقوق و مزایدای کدم» بیشدترین
بارعاملی ( )0/66و ماده «نداشتن بیمده» کمتدرین بدار
عاملی ( )0/49را دارا می باشد.
در ادامه جهت بررسی بدرازش سداختار سده عداملی
(براساس تحلیل اکتشدافی) ،تحلیدل عامدل تأییددی و
روش برآورد بیشینه احتمدال بدا اسدتفاده از ندرم افدزار
 AMOS-21روی ماده های آن انجدام شدد .سداختار
عاملی متغیرهای مکنون پرسشدنامه سدنجش عوامدل
موثر بر نارضایتی شغلی ،نشانگرها و ضرایب /بارعاملی
استاندارد آنها در شکل  1نشان داده شده است.
دو ماهنامه

پرسشنامه سنجش عوامل موثر در نارضایتی شغلی از
سه سازه مکنون وزیربنایی نارسدایی مددیریتی (عامدل
 ،)1عوامل فردی (عامدل  )2و کمبدود عوامدل رفداهی
(عامل  )3ساخته شده است .در نهایدت شداخ هدای
برازش به منظور بررسی مطلدوب بدودن بدرازش الگدو
محاسبه شد .شاخ های برازندگی به شرح زیر مورد
اسددتفاده قددرار گرفتنددد :مقدددار مجددذور کددای (Chi-
 ،)squareشاخ هنجار شده مجدذور کدای (نسدبت
مددذور کددای بددر درجددا آزادی) ( Normed χ2
 ،)measureشدداخ نیکددویی بددرازش (Goodness-
 ،)of-fitشاخ برازندگی هنجار شده ( Normed fit
دوره  ،41شماره  ،1مهر و آبان 4931
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 ،)indexشاخ

برازندگی تطبیقدی (Comparative

 ،)fit indexشدددداخ برازندددددگی افزایشددددی
( ،)Incremental fit indexشداخ تدوکر-لدویس
( )Tucker-Lewisو جذر میانگین مجذورا خطدای
تقریدددددب (Root-mean-square error of
.)approximation
همانطور که جدول  4نشان می دهد ،شداخ هدای
برازندگی الگوی تحلیل عاملی تأییدی به مدالك هدای
برازندگی نزدیک است و الگو دارای بدرازش مناسدب و
مطلوب در جامعه است .نزم به ذکدر اسدت کده مقددار
مجذورکای کوچک و غیدرمعندیدار ،حداکی از بدرازش
خوب الگو با داده هاست .از آنجا که مجذورکای نسبت
بدده اندددازه نموندده بسیارحسدداس اسددت ،بسددیاری از
پووهشگران مجذورکای را نسدبت بده درجده آزادی آن
می سنجد (مجذور کدای نسدبی) ،نسدبت بدین  2تدا 9
برازش خوب الگو را با داده ها نشدان مدیدهدد .بدرای
 GFIمقادیر بانتر از  0/50حاکی از برازش خوب الگدو
بادادههاسدت .مقدادیر نزدیدک بده  0/59بدرای AGFI
نمایشگر برازش خدوب بدا دادههدا مدی باشدد .در ،IFI
 TLI ،CFIو  NFIمقدددار  0/50معمددونً بدده عنددوان
برازش نیکو تلقی میشود .در ارتباا بدا جدذر میدانگین
مجذورا خطای تقریدب ( )RMSEAمقددار  0/08یدا
کمتر نشان دهنده برازش خوب الگواست [.]18
بحث و نتیجهگیری
عامل اول (نارسایی مدیریتی)
در ارتباا با عامل اول می توان بیان کرد که براساس
اظهارا شرکت کنندگان در پووهش ،مشارکت نددادن
معلمان در تصمیم گیریهای مدرسه ،عددم اسدتفاده از
روشهای نوین در تدریس ،نداشتن اسدتقالل و اختیدار
نزم جهت انجام کارها ،وجدود تعدارض و تضداد میدان
دو ماهنامه
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وظایف یک شغل ،عدم توجه مدیران به درخواستهای
مرخصی ساعتی معلمان ،اجرای نادرست دستورالعملها،
بخشنامهها و قوانین و مقررا سازمانی ،نبود ابزارها و
امکانا کافی برای انجام کارها و غیره از جمله عواملی
هستند که منجر به نارضایتی شغلی در معلمان میشود.
این یافته با نتایج حاصل از تحقی چاندگ و لدو [،]22
ریجیو [ ]4میر و آلن [ ،]23هاشمی شیخ شبانی و تقدی
پور [ ،]21فالح مهند و اسدیان [ ]1و نعامی و شدکرکن
[ ]24همخوانی و هماهنگی دارند.
این عامل را می توان براساس دو نظریه تبیین نمود.
بر طب نظریه برابری آدامز ( )1569مدی تدوان چندین
گفت که؛ کارکنان درون دادهایی مانند تجربه ،آموزش،
تحصیال  ،صالحیتها ،انرژی و کوشش را درون شغل
وارد میکنند و انتظار دارند بروندادهایی مانند دستمزد،
مزایای جانبی ،پدذیرش و کدار جالدب و چدالش انگیدز،
برخددورد عادنندده و منصددفانه و احتددرامِ متناسددب بددا
دروندادهای خود دریافت کنند .کارکندان ایدن نسدبت
درون داد -برون داد خود را با نسبت درون -بدرون داد
افراد دیگر در سازمان خود یا سازمان های دیگر مقایسه
میکنند که اگر نابرابر باشند ،فدرد احسداس نارضدایتی
میکند [ .]4همچنین بر طب نظریده عددالت سدازمانی
میر و آلدن [ ،]23عددالت تعداملی ،عددالتی مدرتب بدا
جنبههدای فرایندد ارتباطدا (همچدون ادب ،صدداقت
واحترام) بین فرستنده وگیرنده است .بده خداطر اینکده
عدالت تعاملی توس رفتار مدیریت تعیین میشود ،این
نوه عدالت مرتب با واکنشهای شناختی ،احساسدی و
رفتاری نسبت به مدیریت اسدت .بندابراین زمدانی کده
کارمندی احساس بی عدالتی تعاملی میکند به احتمال
زیاد این کارمند به جای سازمان به سرپرستش واکدنش
منفی نشان میدهد .از این رو پیش بینی میشدود کده
کارمند از سرپرست مستقیماش به جای سازمان در کل
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جدول  -4شاخ های برازندگی الگوی تحلیل عاملی پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر نارضایتی شغلی
NFI CFI TLI
IFI
AGFI GFI
𝟐𝒙
𝒙𝟐 /df
0/56
0/54
0/53
0/59
0/51
0/56
2/41
1898/35
پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر
نارضایتی شغلی

RMSEA
0/01

شناسایی عوامل موثر بر نارضایتی شغلی معلمان ابتدایی...

دو ماهنامه

کهولت سن معلمان و غیره از جمله عواملی هستند کده
منجر به نارضایتی شغلی در معلمان میشود .این یافتده
با نتایج حاصل از پووهشهدای مدورا و کیبدرا [،]13
وانگای [ ،]14کینکی و کریتنر [ ،]11عابدی و مزروعی
[ ،]19مروری [ ]26و مصطفایی و روشن [ ]21همخوان
و همجهت است.
در تبیددین ایددن رابطدده بایددد اینطددور بیددان نمددود کدده
ویوگیهای شخصیتی افراد بده عندوان عدواملی بدرای
تعیین رفتار آنان عمل میکنندد .هدر چده سدازگاری و
تناسب میان شخصیت و شدغل بیشدتر باشدد ،رضدایت
بیشتری در پی خواهد داشت و هر چده ایدن سدازگاری
کمتر باشد ،عالوه بر عدم تأمین رضایت شغلی ،آثدار و
تبعا منفی متعددی را در سدازمان بده دنبدال خواهدد
داشت .از این رو ،انتخاب شخصدیت متناسدب بدا شدغل
موردنظر م تواند عملکرد بهتدری را بدرای سدازمان بده
همراه آورد و بر نگرش کارکنان نسبت به کارشان تأثیر
بگذارد و رضایت شغلی مطلدوبی را در برخواهدد داشدت
[]21؛ بنابراین می توان با شناسایی این ویوگیها برای
پیش بینی رفتدار چدارچوبی بده دسدت آورد .آگداهی از
شخصیت افراد می تواند به مدیریت کمک کند تا افدراد
واجد شرای را در پستهای مختلف سازمان بگمارد که
این کار به نوبه خدود باعدث خواهدد شدد جابده جدایی
کارکنان کاهش و رضایت شغلی آنان افزایش یابد.
همچنین رضایت درونی و بیرونی در معلمدان سدنین
پایین و بان از یک طیدف خطدی برخدوردار نیسدتند .در
سنین پایین معلمان از رضایت درونی بانیی که همدان
لذ فرد از استخدام و پیشرفت در کار است ،برخوردارند
ولی به دلیل کم تجربه بودن و عدم ارتبداا بدا داندش
آمددوزان و شددرای اشددتغال از رضددایت بیرونددی پددایینی
برخوردارند .در سنین بان با افزایش سدن ایدن رضدایت
بیرونی است که به دلیل کسب تجربده فدرد و برخدورد
مناسب با محی افزایش مدییابدد و از میدزان رضدایت
درونی به دلیل عدم پیشدرفت در کدار و بدازخوردهدای
مناسب از دانش آموزان کاسته مدیشدود و ایدن تعامدل
افزایش و کاهش رضدایت دروندی و بیروندی شدغل در
سنین مختلف ،باعث میشود که معنا داری رابطه سدن
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ناراضی باشد [ .]23بر طب عدالت رویدهای ،مشداهده
نابرابری در تصدمیمگیریهدا ،وضدع خد مشدیهدای
سازمانی و ارتباطا کاری ،احساس نفر را از سازمان
و مددیران و سرپرسدتان در کارکندان بیشدتر برخواهدد
انگیخت .در این میان همکاران فرد هم که احتمدانً از
این نوه فرایند تصمیمگیری و ارتباطی منتفع میشوند،
از این احساس نفر بی نصیب نخواهند ماند؛ اما ایدن
نوه عدم ادراك برابری ،کمتر خشنودی از حقدوق و یدا
ارتقاء را تحت تأثیر قرار میدهد .به عبار دیگر اگر چه
فرد تا حدودی از حقوق و دریافتیهای خود راضی است،
اما ممکن است از فرایندهای مختلف سازمانی که منجر
به توزیع منابع شدده و یدا ارتباطدا کداری را تعریدف
مینماید ،ناراضی باشد و این خود میزان وفاداری وی به
سازمان و نیز ارتباطا کاری با سرپرستان و همکاران را
تحت تأثیر قرار خواهد داد.]24[ .
همچنین از مواردی که می تواند در نارضایتی شدغلی
معلمددان تأثیرگددذار باشددد ،عدددم مشددارکت معلمددان در
تصمیما مربوا به مدرسه و نداشتن استقالل و اختیار
جهت انجام کارهاست .زمانی که مددیریت سدازمانی از
نوه مشارکتی باشد ،موجب می شود که تصمیم گیدری
با مشارکت معلمان صور گیدرد و بددینسدان آنهدا از
استقالل و آزادی بیش تری برخوردار خواهند شد و بده
دنبال آن حس مسئولیت پذیری و تعهد و اثر بخشی در
میان آنها افزایش مییابد .متعاقب این امدر ،جدوکداری
بهتر ،فرصت بیشتر برای پیشرفت در رشته تخصصی و
استفاده بهینه از تخص افراد فراهم میشود و موجدب
ارتقای سطح علمی مدارس و افدزایش رضدایت شدغلی
معلمان خواهد یافت [.]26
عامل وم (عوامل فر ی)
در ارتباا با عامل دوم می توان بیان کرد که براساس
اظهارا کارکنان شرکت کننده در پووهش ،نق عضو
داشتن معلمان ،تغییر پی در پی محتویا کتب درسدی،
وجود تبعیضهای قومی و نوادی ،زیرآب زنی و بدگویی
همکاران نسبت به یکدیگر ،کم تجربدهبدودن معلمدان،
داشتن شغل دوم ،جنسدیت معلمدان ،درون گدرا بدودن
معلمان ،بدا وجددان و وظیفده شدناس بدودن معلمدان،
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با رضایت شغلی به صفر نزدیک شود [.]26
عامل سوم (کمبو عوامل رفاهی)
در ارتباا با عامل سوم میتوان بیان کرد که براساس
اظهارا شرکت کنندگان در پووهش ،حقوق و مزایدای
کم ،در نظر نگرفتن توانمنددیهدای معلمدان از طدر
مدیران ،نداشتن کانون صنفی برای فرهنگیان ،اختال
حقوق بین شغل معلمی و سایر مشداغل ،عددم شدرای
ادامه تحصیل برای اخذ مدارك بانتر و نداشتن بیمده و
غیره از جمله عواملی هستند کده منجدر بده نارضدایتی
شغلی در معلمان میشود .این یافته با نتدایج حاصدل از
پددووهشهددای مکفددارلین و اسددوینی [ ،]28هرسددی و
بالنچارد [ ،]8هاشمی شیخ شدبانی و تقدی پدور [ ]21و
حسدددین زاده و ناصدددری [ ]25همسدددو و بدددا نتدددایج
پووهشهای کورب و آکنتیند [ ]5و عابدد-الفتداح []10
ناهمسو می باشد.
این رابطه را میتدوان بدا اسدتفاده از نظریده عددالت
توزیعی تبیین نمود .عدالت توزیعی بده عادننده بدودن
پیامدها و نتایجی که کارکنان دریافت میکنندد اشداره
میکند .این نوه عدالت سازمانی ریشه در نظریه برابری
آدامز دارد .این نظریه به نحوه پاس دهی افراد نسبت به
مداخلهها و رفتارهای ناعادننه مدیران و سرپرستان در
توزیع امکانا و پداداش هدا در سدازمانهدا توجده دارد
[ .]25احساس عدم خشنودی در حقوق و ارتقداء زمدانی
رخ میدهد که فرد حقیقتاً ندابرابری را در یدک فرایندد
مقایسه اجتماعی مشاهده یا ادراك نماید .این احسداس
که حقوق و دستمزد فرد با میزان مشارکت و تالش وی
و یا نسبت به حقوق همکداران خدود بدا کدار مشدابه و
تالش مشابه در سازمان ،متناسب نیست ،موجبا عدم
رضایت و خشنودی فرد از حقوق و شغل و سازمان را به
دنبال خواهد داشت [.]28
اغلب انسانها در درجه اول ،برای بدست آوردن پول
کار میکنند و اگر در یدک محدی کدار همده امکاندا
فراهم باشد اما حقوق مکفی و مناسدبی وجدود نداشدته
باشد آن محی را نمیتوان محی کدار مطلدوب نامیدد.
بایستی در حد متعار و متوس  ،سازمان بده کارکندان
حقوق و دستمزد مکفی دهد چرا کده بدر طبد نظریده

برابری آدامز ،پرداخت کمتدر و پرداخدت بیشدتر هدر دو
منجر به شکا بزر بین خواستهها و پیامدها میشود
و در نهایت به استرس بان در کارکنان منجر میگدردد.
خواستهها نقش مهمدی در رضدایت شدغلی افدراد ایفدا
میکنند ،اگر خواسته همیشه برآورده شود ممکن اسدت
افزایش در حقوق و دستمزد منجر به افزایش در رضایت
شغلی نشود [.]30
معلم ،به عنوان یکی از عناصر مهم نظدام آمدوزش و
پرورش ،اهمیت خاصی در نظام تعلدیم و تربیدت دارد و
رضایت شغلی او میتواند در تحق اهددا ایدن نظدام
تأثیر بسزایی داشته باشد .نتایج پووهش حاضر نشان داد
که سه عامل نارسایی مدیریت ،عوامل فردی و کمبدود
عوامل رفداهی مدیتواندد در میدزان نارضدایتی شدغلی
معلمان مقطع ابتدایی تأثیرگذار باشد .برای مدیر آگاهی
و شناخت نیازهای معلمدان و همچندین مواندع ارضدای
آنها در سازمان که منجر به کاهش رغبدت آنهدا بده
کارشان میشود ،ضروری و مهدم اسدت .همچندین در
گماردن افراد به شغل معلمدی ،بررسدی عوامدل فدردی
وخصوصددیا جسددمانی و روانشددناختی آنهددا نزم و
ضروری است؛ در غیر این صور مشاغل به افرادی که
عالقه مند به شدغل مدوردنظر نیسدتند و یدا تواندایی و
اسددتعداد نزم بددرای انجددام آن کددار را ندارنددد سددپرده
میشود .از طر دیگر متولّیان نظام آموزش و پدرورش
باید اطمینان داشته باشدند کده نظدام جبدران خددما ،
منصفانه و مشوقانه باشد ،زیدرا اگدر کارکندان احسداس
کنند که در برابدر کارشدان پرداخدت و پداداش مناسدب
صور نمىگیرد ،به کاهش کوشدشهدا خدود بدرا
سازمان مىپردازند و اغلب این به ترك خددمت منجدر
مىگردد.
اما از محدودیت های پووهش حاضدر ایدن بدود کده
چون دادهها با استفاده از پرسشدنامه جمدع آوری شدده
است امکان سوءگیری در پاسخ گویی به سوان وجود
داشت .همچنین تمامی دادههدا در یدک مقطدع زمدانی
جمع آوری شده بود و نمدیتدوان بده طدور قطدع از آن
استنباا و نتیجه گیری علّی -معلولی انجام داد .تعیدین
علیّت نیازمند انجام پووهشهای طولی و آزمایشی نیدز
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 محدود بودن جامعه آماری به معلمدان مقطدع.میباشد
ابتدایی در شهر بجنورد نیدز از دیگدر محددودیت هدای
پووهش حاضر است که امکان تعمدیم نتدایج آن را بده
سایر کارکنان سازمانهای صدنعتی و غیدر صدنعتی در
اسددتان خراسددان شددمالی و سددایر مندداط کشددور بددا
.محدودیت روبرو میسازد
 پدووهش حاضدر مدی تواندد،با وجود این محدودیت
سطح آگاهی و دانش متولّیان نظام آموزش و پدرورش
را نسبت به عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی معلمدان
مقطع ابتدایی افزایش دهد و در برنامه ریزی های خرد
و کالن سازمان آموزش و پرورش نظیر ارتقاء افراد بده
 گدزینش و اسدتخدام معلمدان،سمت مدیریت مدارس
جدید و اصالح نظام جبران خددمت معلمدان بدر ایدن
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Abstract
Background and aims: Job satisfaction is one of the most basic components of mental
health and an important factor in career success. The aim of this study was identification of
effective factors on job dissatisfaction of primary school teachers of Bojnord city.
Methods: In this descriptive – correlation study, the population were all primary school
teachers that who were working in 2015 (N= 653). 200 teachers were selected by the use of
multistage cluster sampling method. Participants in this study were measured by "measuring
factors influencing job dissatisfaction questionnaire". In order to analyze the data, the
exploratory factor analysis with principal components was performed through SPSS v.22
software and the confirmatory factor analysis was performed using AMOS v.22 software.
Results: Principal components analysis using varimax rotation yielded a three-factor
solution of improper management (27 items), individual factors (12 items) and lack of
welfare agents (9 items) that jointly accounted for 41.07 percent of the total variance. The
next step to explain the concept, confirmatory factor analysis was performed. The results
showed job dissatisfaction questionnaire building from three construct latent. Indices of
confirmatory factor analysis model showed that the model has an acceptable fit.
Conclusion: The results of this study showed the importance of improper management,
individual factors and lack of welfare agents as factors that have influence on job
dissatisfaction of primary school teachers in Bojnord city. Therefore, custodians of
educational system for micro and macro planning may rely on these variables.
Keywords: Job dissatisfaction, Teachers, Exploratory factor analysis, Confirmatory factor
analysis.
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