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 چکیده

خدماتی پایه در روند توسعه علم و رشد و  های از آنجایی که آموزش و پرورش یکی از سازمان

 ای ویژهاهمیت  یداراسازمانها  گونه اینبنابراین، پرداختن به مسائل   . گردد میپیشرفت جامعه محسوب 

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و از نوع  داشته باشد. به دنبالنتایج مهمی را  تواند میبوده و 

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان  تحقیق کاربردی است.لحاظ هدف یک  ازپیمایشی بوده و 

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از روش  =n 200دبستانی استان البرز بود که تعداد نمونه 

 شغلی های  ها از پرسشنامه استاندارد ویژگی داده یآور جمعبرای  است. شده استفادهتصادفی  یریگ نمونه

روایی و پایایی پرسشنامه  ...شد استفاده( تهیه و تدوین شده است 1979هاکمن و اولدهام که در سال ) 

توسط متخصصین مربوطه مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 

73/0 = α 49/0 فیتوص و آزمون= α یها آزمونها از  نیز تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیلی داده 

که بین  دهد میاستفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان  متغیریو رگرسیون چند  رسانیپهمبستگی 

 وجود دارد. معناداریتدایی رابطه شغلی معلمان اب های اصلی شغل با برونداد های  ویژگی

خشنودی ، بازخورد ،استقالل کاری ،اهمیت تکلیف ،هویت تکلیف ،تنوع مهارت کلیدی: کلمات

 انگیزش درونی شغل، خشنودی شغلی عمومی، رشدی
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 مقدمه .1

، تیهو ،در مهارتکار )تنوع  پنجگانِهای شغلی، هریک از ابعاد   نظریه ویژگی بر اساس

 گردد میو بازخورد( باعث پیدایش یک حالت روحی بخصوص در کارکنان  استقالل اهمیت،

شغل توسط  های  . نظریه ویژگیگردد میکه این حالت به نتیجه خاصی بخصوص در کارکنان 

 های  عینی و ویژگی های ( ارایه گردید. پژوهشی که روی میزان1980،1976 3)هاکمن و اولدهام

( نظر 1980،1976شغل که با خوشنودی و توجه کارکنان همبسته بود )هاکمن و اولدهام 

مربوط بکار رابطه  های  در رفتار و نگرش تواند میمعین  های  نان این بود که ویژگیپیشنهادی آ

رویکرد تحول سازمان را برای طراحی و  ینوع (،1976هاکمن و اولدهام )  بگذارد. به عقیده

 شناختی روانکه منجر به حاالت  شغل های  اجرای مجدد شغل بر اساس مدل نظری ویژگی

، آنها. رویکرد اند کرده، ارائه نامند یم «انگیزش کاری درونی سطح باال»را  آنهاو آنچه  شوند می

ویژگی تحول سازمان را در استفاده وسیعی از تشخیص، مشارکت، بازخورد و خصوصاً 

( توصیه 1976هاکمن و اولدهام ) در طراحی مجدد کار گروهی، دارا است. آنها های کاربرد

اصلی شغل که  پنجگانِ های  تجزیه و تحلیل کنند، ویژگی ها، مشاغل را که سازمان کردند می

و بازخورد در شغل  از: تنوع مهارت، با هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، استقالل در کار اند عبارت

 را بکار ببرند و آنگاه برای بیشینه ساختن انگیزش کارکنان مشاغل را طراحی کنند.

. استقالل در شغل به شود میمنجر « تجربه کردن کار بامعنا»سه ویژگی نخستین، به 

به حالت  از شغل، بازخورد شود میمرتبط « کار های  مسئولیت تجربه در برابر پیامد»

از  اند عبارت . نتایج مورد نظر،یابد میارتباط  «کاری های  آگاهی از نتایج فعالیت» شناختی روان

کاری باال. عواملی مانند دانش و  اثربخشیو  انگیزش کاری باال از شغل، رشد فرد در شغل

 مهارت و شدت نیاز به رشد و رضایت از عوامل زمینه شغلی مانند پرداخت امنیت شغلی

 شغل موثر باشد. های  در پیامد تواند می

خدماتی پایه در روند توسعه علم و  های  از آنجایی که آموزش و پرورش یکی از سازمان

ها دارای اهمیت  سازمان گونه این. پرداختن به مسائل گردد میرشد و پیشرفت جامعه محسوب 

                                                           
3- Oldham& Hackman 
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با استفاده از  توانند میمدیران  و باشدداشته  به دنبالنتایج مهمی را  تواند میبوده و  ای ویژه

ن به شغل بتوانند این احساس را در هایی از قبیل تنوع مهارت، اهمیت شغلی و هویت داد  روش

با توجه به استقالل  و ؛بنگرند معنادار کارکنان ایجاد نمایند که به شغل خویش به مثابه امری

یا وجدان کاری را در کارکنان فراهم کنند و با توجه به  تیمسئولشغلی کارکنان احساس 

از  یا نمونهتحقیق برای نخستین بار در  نیا 7سازند.  خودآگاهبازخورد آنان را از نتایج تالش 

. افزون بر آن، این تحقیق بخشی از یک نظریه مهم مربوط گیرد میمعلمان ابتدائی در ایران انجام 

که از لحاظ بررسی تناسب آن با  دهد میهای شغلی را در ایران مورد بررسی قرار   ویژگی به 

های   ویژگی بررسی رابطه  قیتحقه اصلی بنابراین مسال ؛شرایط فرهنگی ما حائز اهمیت است

 هاکمن و اولدهام  نظریه بر اساسشغلی آنان  های  شغلی معلمان دبستانی استان البرز با برونداد

 است.

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

که در یک شرکت تلفن انجام دادند به  یا مطالعه در 4هاکمن و اللر 1971اولین بار در سال 

مانند تنوع مهارت، استقالل عمل در انجام  ییها یژگیواین نتیجه رسیدند که هر چه کارکنان 

کار، هویت داشتن شغلشان، بازخورد و سروکار داشتن با دیگران را بیشتر احساس کنند، 

 غیبت آنان کمتر است )فرجیرضایت خاطر آنان بیشتر، عملکرد آنان در محل کار بهتر و میزان 

در  5هاکمن و اولدهام های شغلی  را برای مدل ویژگی یا نهیزم(. این مطالعه 1387و همکاران، 

بین  ( رابطه1975هاکمن و اولدهام ) های شغلی  ( فراهم ساخت. نظریه ویژگی1975سال )

. این نظریه در ابتدا با هدف بررسی کند میهای شغل و پاسخ فرد به کار را توصیف   ویژگی

در  یور بهرهتشخیصی شغل مورد آزمایش قرار گرفت تا تعیین شود برای بهبود انگیزه و 

کارکنان، مشاغل چگونه باید مجدداً طراحی شوند. بعد از آن نیز برای ارزیابی اثرات تغییرات 

نقل از اکبر  به ،2005، 6یلورشغلی در کارکنان مورد استفاده قرار گرفت )اسکات، اسوورتزل، ت

( معتقد بودند کارکنان برای برانگیخته شدن باید سه 1975(. هاکمن و اولدهام )1393پور 

                                                           
4 -- Hackman and Lawler 
5 - Hacman&Oldham 
2- Scott, Spursell, Taylor 
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بدانند، نسبت به نتایج  دار معنیمهم را تجربه کنند. کارکنان باید کار خود را  شناختی روانحالت 

باشند )امیری،  خودآگاههای   کار خود احساس مسئولیت کنند و از نتایج تالش های و پیامد

(. تنوع مهارت، اهمیت شغل و هویت 1393نقل از اکبر پور  به ،1390میرهاشمی، پارسا معین، 

و  باشد می، آزادی عمل در کار مربوط به نتایج کار شوند میبودن کار  دار معنیشغل سبب 

به نوبه خود بر نتایج که  باشد میهای کاری   بازخورد مربوط به آگاهی از نتایج واقعی فعالیت

. گذارد میکاری مانند انگیزه درونی، رضایت شغلی، اثربخشی کار و غیبت و جابجایی رابطه 

. توان انگیزشی شوند میخالصه  (MPS) 7تمام این پنج بعد در فرمول توان بالقوه انگیزشی

شغل و اهمیت شغل در استقالل در کار و بازخورد  تیهو حاصل ضرب میانگین تنوع مهارت،

 .باشد میشغلی 

 3 =توان بالقوه انگیزشی]تنوع مهارت+اهمیت شغل+هویت شغل ×استقالل شغلی ×باز خورد[

که هرچه توان انگیزشی شغل افراد در سطح باالتری باشد، انگیزش و  کند میاین مدل بیان 

(. هاکمن و 1393نقل از اکبرپور  به ،8،1987)فرید و فریس یابد میرضایت شغلی افزایش 

را که مبتنی بر  های شغل  های رفتاری افراد، نظریه ویژگی  اولدهام با استفاده از مطالعه ویژگی

روانی منابع انسانی است، ارائه دادند. در این الگوی اساسی پنج ویژگی اصلی در شغل  های نیاز

باشد، حاالت  ها ویژگیلی بیشتر دارای این تشخیص داده شده است به نحوی که هر چه شغ

نقل از اکبرپور  به ،1380ایجاد خواهد کرد )سنجری کرهرودی،  تری مثبترفتاری -روانی

1393.) 

های   و توانایی ها مهارتکه یک شغل به انواع مختلفی از  ای درجه: 9تنوع مهارت -الف

اش از کند که در انجام وظیفه میچالش برانگیز نیاز دارد و برای کارمند این فرصت را فراهم 

 (.1393، به نقل از اکبرپور 2010، 10های موجود بهره بگیرد )سیولی  از گزینه یا گستردهطیف 

                                                           
3- motivating Potential s core (MPS)  
4- Fried and Friss 
9  - skill diversity 
2- Soouli 
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ز : درجه نیازمندی یک شغل به تکمیل کل کار و یا بخش مشخصی ا11هویت تکلیف -ب

( به عبارت دیگر، داشتن شغلی که دارای 1393، به نقل از اکبرپور 2008، 12آن )میلت و گاگن

 آغاز و پایان و کی نتیجه ملموس است.

: میزان رابطه گذاری شغل بر زندگی و کار افراد در همان سازمان و یا 13اهمیت تکلیف -ج

 (.1393اکبرپور  ، به نقل از2008در محیط خارج از سازمان است )میلت و گاگن، 

: احساس آزادی، استقالل و اختیار عمل قابل توجه و آزادی عمل در کار 14استقالل -د

، به 2009فرد در تنظیم برنامه، سرعت و روش کاری مربوط به خود )چنگ چن و فن چیو، 

 (.1393نقل از اکبرپور 

لکرد خود از : میزان اطالعاتی است که کارکنان در مورد اثربخش بودن عم15بازخورد -ه

که تا چه اندازه  شوند میو آگاه  کنند میخود شغل، سرپرستان، همکاران و یا مشتریان دریافت 

، به نقل از اکبرپور 2010های آنان در پدید آوردن نتایج، مؤثر بوده است )سیولی،   کوشش

1393.) 

هاکمن و اولدهام بر این باور است که یک شغل برای  های شغلی  در مجموع، نظریه ویژگی

شامل انجام دادن کل  ها مهارتدار خواهد بود که آن شغل مستلزم تنوعی از  معنی    کارکنان زمانی 

کار و یا قسمت مهمی از کار باشد و بر زندگی سایر افراد رابطه بگذارد؛ همچنین احساس 

استقالل در انجام کار خود، افزایش دهد و کارکنان را مسئولیت شخصی آنان را با دادن اختیار و 

به بهبود تناسب  های شغلی  الگوی ویژگی از نظرات دیگران راجع به عملکردشان آگاه سازد.

تا دیگر نیازی به گزینش، استخدام و آموزش کارکنان جدید  کند میبین شغل و فرد کمک 

مشاغل را  توان میهای شغلی   یه ویژگیصاحب نظران معتقدند که با استفاده از نظر نباشد.

 تقویت کرد که انگیزه و رضایت شغلی کارکنان افزایش یابد. ای گونه به

                                                           
11-task identity  
12- Millet and Guggen  
13- task significance  
14- autonomy 
15- feed back  



 و ... های شغلی معلمان دبستانی استان البرز  ویژگی بررسی رابطه                                                       

122 

 

( پژوهشی تحت 1396رجبی و شیرازیان )در تکمیل مطالب فوق الزم به ذکر است که 

های تطبیق با آن انجام   های شغلی بر رشد مسیر شغلی و قابلیت  عنوان بررسی رابطه ویژگی

های شغلی بر رشد مسیر شغلی و   ویژگی دار  این پژوهش مؤید رابطه معنی های  دادند یافته

تطبیق با مسیر شغلی بر  های  همچنین مشخص شد که قابلیت تطبیق با آن است. های  قابلیت

های   از روش توان میها  بر اساس یافته. دارد داری معنی  رشد مسیر شغلی، رابطه مستقیم و 

های مختلف   های شغلی پست  افقی و عمودی شغل برای رشد و بهبود در ویژگی ی توسعه

سازمانی بهره گرفت همچنین به منظور معنا ساختن شغل و افزایش رشد مسیر شغلی کارکنان 

در سازمان در طراحی شغل وظایف به قدر کافی انگیزاننده باشد تا فرد احساس رضایت داشته 

داش مبتنی بر شایسته ساالری در سازمان انجام گیرد تا به بهترین باید نظام پا نیهمچن ،باشد

 عملکردها بازخورد مثبت ارائه شود.

های شغلی بر   ( پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه ویژگی1395شائمی برزکی و همکاران )

سازمان )مورد مطالعه: شرکت گاز استان -سازمانی با نقش میانجی تناسب فرد یتفاوت یب

. نتایج نشان داد مدل اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار اند رساندهبه انجام  اصفهان(

سازمان و رابطه  -شغلی رابطه مثبت و مستقیم بر تناسب فرد های است. در این مدل ویژگی

طور غیرمستقیم با نقش  شغلی به های تفاوتی سازمانی دارند. از سوی دیگر ویژگیمنفی بر بی

 -تفاوتی سازمانی کارکنان رابطه منفی دارند. تناسب فردسازمان بر بی -فردمیانجی تناسب 

 تفاوتی سازمانی کارکنان دارد.سازمان نیز رابطه منفی بر بی

رضایت های شغلی بر   رابطه مدل ویژگیعنوان ( پژوهشی تحت 1393عنبری و همکاران، )

. نتایج نشان دادند که بین توان بالقوه اند رساندهبه انجام  شغلی در یک صنعت خودروسازی

داری وجود دارد. همچنین مطابق با  معنی    انگیزشی و تمام ابعاد آن با رضایت شغلی ارتباط 

 ها مشخص شد که تنوع شغلی بر عامل رضایت شغلی دارای بیشترین رابطه بوده است. یافته

های فردی و شغلی بر رشد مسیر   رابطه ویژگی با عنوان یا مطالعه( در 2015) 16یانتودر

های شغلی در   معلمان در استان سوماترای شمالی اندونزی تالش کردند نقش ویژگی شغلی

                                                           
16 -Dardantoo 

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-986-fa.pdf
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-986-fa.pdf
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عضو و ابزار  611مسیر شغلی را مورد بررسی قرار دهند. نمونۀ آماری این پژوهش دارای 

که این  دهد میهای آن پرسشنامه بوده است. نوع شناسی این پژوهش نشان   گردآوری داده

های این   بررسی یک مطالعۀ میدانی، پیمایشی، کمی و کاربردی از نوع مقطعی بوده است. یافته

رشد مسیر شغلی  دار معنیهای شغلی به طور مثبت، مستقیم و   که ویژگی دهد میبررسی نشان 

 .دهد میرا تحت رابطه قرار 

های شغلی و توسعۀ مسیر   های فردی، ویژگی  ویژگی با عنوان ای مطالعه( در 2014دریانتو )

سعۀ های شغلی و تو  شغلی: مطالعۀ رضایت معلمان مدرسه در اندونزی به بررسی رابطۀ ویژگی

های آن پرسشنامه بوده است. پژوهش وی در زمرۀ   مسیر شغلی پرداخت. ابزار گردآوری داده

. نتایج به دست آمده از مطالعۀ وی گیرد میمطالعات میدانی، کمی، پیمایشی و کاربردی قرار 

 ی دارد.دار معنیهای شغلی با توسعه و رشد مسیر شغلی، رابطۀ   که بین ویژگی دهد مینشان 

های شغلی و ارتباط آن با استرس   به بررسی ویژگی ای مطالعه( در 2014) 17وودان و استی

های شغلی و ارتباط آن با   ازاین مطالعه بررسی ابعاد ویژگی هدف شغلی و افسردگی پرداختند.

نفر از کارکنان  215مورد مطالعه،  جامعه استرس شغلی و افسردگی در آفریقای جنوبی بود.

تصادفی ساده انتخاب  گیری نمونهکه به روش  بزرگ بودند های در سازمان شاغل تمام وقت،

های شغلی اولدهام و هاکمن، پرسشنامه استرس   مورد استفاده، پرسشنامه ویژگی ابزار شدند.

از آزمون رگرسیون  ها دادهمنظور تجزیه تحلیل  به شغلی استایمر و پرسشنامه افسردگی بک بود.

کننده برای استرس  بینی پیشهای شغلی به عنوان   لعه نشان داد که ویژگیمطا جینتا استفاده شد.

کننده  بینی پیش سازمانی فرهنگهای بین فردی و   شغلی و افسردگی است. همچنین، ارتباط

 زیر قابل بیان است: صورت بهپژوهش  های فرضیهبنابراین ؛ بهتری برای سالمت روان بودند

 فرضیه اصلی: 

اصلی شغلی )تنوع مهارت، هویت تکلیف، اهمیت تکلیف، استقالل کاری،  های  ویژگی-1

خشنودی   های شغلی )انگیزش درونی شغلی،  و توان انگیزشی شغل( با برونداد بازخورد ازکار

 عمومی شغلی و خشنودی رشدی( معلمان ابتدایی رابطه دارند.

                                                           
17- Steyn and Vawda  
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 فرعی های  فرضیه

 بطه مثبت وجود دارد.بین تنوع مهارت و انگیزش درونی شغلی را -1 

 رابطه مثبت وجود دارد. خشنودی عمومی شغلی  بین تنوع مهارت و  -2

 بین تنوع مهارت و خشنودی رشدی رابطه مثبت وجود دارد. -3

 تکلیف و انگیزش درونی شغلی رابطه مثبت وجود دارد. بین هویت -4

 دارد.رابطه مثبت وجود  خشنودی عمومی شغلی  تکلیف و  بین هویت -5

 تکلیف و خشنودی رشدی رابطه مثبت وجود دارد. بین هویت -6

 بین اهمیت تکلیف و انگیزش درونی شغلی رابطه مثبت وجود دارد. -7

 رابطه مثبت وجود دارد. خشنودی عمومی شغلی  بین اهمیت تکلیف و  -8

 بین اهمیت تکلیف و خشنودی رشدی رابطه مثبت وجود دارد. -9

 اری انگیزش درونی شغلی رابطه مثبت وجود دارد.بین استقالل ک -10

 رابطه مثبت وجود دارد. خشنودی عمومی شغلی  بین استقالل کاری و  -11

 بین استقالل کاری و خشنودی رشدی رابطه مثبت وجود دارد. -12

 رابطه مثبت وجود دارد. خشنودی عمومی شغلی  بین بازخورد و  -13

 شغلی رابطه مثبت وجود دارد. بین بازخورد و انگیزش درونی -14

 بین بازخورد و خشنودی رشدی رابطه مثبت وجود دارد. -15

 رابطه مثبت وجود دارد. خشنودی عمومی شغلی  بین توان انگیزشی شغل و  -16

 بین توان انگیزشی شغل و انگیزش درونی شغلی رابطه مثبت وجود دارد. -17

 مثبت وجود دارد. بین توان انگیزشی و خشنودی رشدی رابطه -18

و  های شغلی تنوع مهارت، هویت تکلیف، اهمیت تکلیف، استقالل کاری  ویژگی  -19

 چندگانه دارند. انگیزش درونی شغلی همبستگی  بازخورد با 

و  های شغلی تنوع مهارت، هویت تکلیف، اهمیت تکلیف، استقالل کاری  ویژگی  -20

 چندگانه دارند.  همبستگی خشنودی عمومی شغلی   بازخورد با 
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و  های شغلی تنوع مهارت، هویت تکلیف، اهمیت تکلیف، استقالل کاری،   ویژگی  -21

 چندگانه دارند. خشنودی رشدی همبستگی  بازخورد با

بین ترکیب پنج ویژگی شغلی و ترکیب سه برونداد شغلی همبستگی متعارف وجود  -22

 دارد.

 روش تحقیق .3

ها که  داده یآور جمعاز دو نظر هدف پژوهش و روش در بیان روش پژوهش این موضوع 

. این گیرد میاطالعات و نهایتاً آزمون فرضیه است مورد بررسی قرار  یآور جمعمبتنی بر نحوه 

. باشد میاز نوع توصیفی  گیری نتیجهو آزمون  اطالعات، یآور جمعپژوهش از نظر روش 

همچنین این پژوهش از نقطه نظر هدف از تحقیقات کاربردی است چرا که پژوهشگر قصد 

دارد تا با استفاده از نتایج حاصله مشکالتی را از جامعه مورد بررسی، حل نماید. پژوهش 

از نوع توصیفی پیمایشی  گیری نتیجهاطالعات، آزمون فرضیه و  آوری جمعحاضر از نظر روش، 

استان البرز است. حجم نمونه در  پرورش ی پژوهش معلمان دبستانی آموزشاست. جامعه آمار

تصادفی ساده  گیری نمونههمچنین در این پژوهش از روش  باشد می نفر 200این پژوهش 

است که در آن هر یک از  گیری نمونهتصادفی ساده نوعی  گیری نمونه استفاده شده است.

به  شدنش، شانس مساوی دارند. در این روش، افراداعضای جامعه مورد مطالعه، برای انتخاب 

 یگذار شمارهصورت تصادفی از فهرست اعضای جامعه که به همین منظور تهیه، تنظیم و 

ابزار مورد استفاده پرسشنامه است که از سه بخش تشکیل شده  .شوند می، انتخاب اند شده

ضرورت پاسخگویی به آن پرسشنامه و  ی عرضهدر این قسمت، هدف از  مقدمه: الف( است:

بودن و محرمانه ماندن اطالعات تأکید شده  نام یببه پاسخگو توضیح داده شده و همچنین بر 

در این قسمت، مشخصات پاسخگو از قبیل سن، جنسیت و  قسمت دموگرافیک: ب( است.

ی  این قسمت دربردارنده سؤاالت پرسشنامه: ج( تحصیالت مورد پرسش قرار گرفته است.

 های های مربوط به سنجش متغیرها در جهت پاسخگویی به سؤاالت و بررسی فرضیه  شاخص

 که از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. باشد می پژوهش
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( توسط دکتر حسین شکرکن ترجمه 1975پرسشنامه تشخیص شغل هاکمن و اولدهام )

مطلوب شغل بوده و از هشت بخش مجزا  های ویژگی شده است. این پرسشنامه، ویژه سنجش

پرسشنامه را یک روش علمی و آسان برای  (1371) تشگیل یافته است، نادری و سیف نراقی

مورد مطالعه، در  های که شرایط یکسانی را نیز برای واحد نمایند میاطالعات معرفی  آوری جمع

کیفیت عملکرد از نمرات  گیری هانداز. جهت آورد میزمان تکمیل فرم پرسشنامه فراهم 

ارزشیابی سالیانه پرستاران با توجه به سنوات خدمت آنان استفاده شده است. پرسشنامه بررسی 

مطلوب شغل  های مختلف تشکیل شده که ویژگی های تشخیص شغل از برخی سوالها در بخش

 از طریق آن برشمرد. توان میرا 

که در این محاسبه از  طوریه ، بباشد می ها انسیوارآلفای کرانباخ بر اساس محاسبه 

های افراد در کل پرسشنامه استفاده شده   و همچنین واریانس نمره سؤاالت تک تکواریانس 

 82/0توان انگیزش شغل تا  58/0است و پس از محاسبات انجام شده، دامنه ضرایب پایایی از 

که پایایی مقیاس  کنند میج پیشنهاد کلی، نتای طور  بهخشنودی متن کار حاصل گردیده است. 

( جهت تعیین پایایی آزمون از روش تنصیف و 1975)است. هاکمن و اولدهام  بخش تیرضا

براون، ضرایب همبستگی  –کرانباخ استفاده کرده و در روش تنصیف از طریق فرمول اسپیرمن 

. اند کردهمطرح  JDS را برای 68/0. آلدگ، بیر و بریف، یک پایایی اند آوردهخود را به دست 

 (1988، 18اولدهام، کولیک)

( در پژوهش خود از این پرسشنامه استفاده کرده است که 2010و همکاران ) 19اسالتری

بوده است و نشان از پایایی  0/  8های این متغیر باالتر از   پایایی بدست آمده برای تمامی مولفه

 مناسب این پرسشنامه بوده است.
 های تحقیق  آلفای کرونباخ پرسشنامه :1 جدول   

 متغیرها
 یآلفاضریب 

 کرونباخ
 ها مؤلفه

 یآلفاضریب 

 کرونباخ

 0/  709 تنوع مهارت

 0/  707 هویت تکلیف

 0/  713 اهمیت تکلیف

                                                           
18  - Oldham, Colick 
19  -  Slider 
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 0/  727 استقالل کاری

 0/  7 بازخورد

 0/  711 بازخورد از شغل

 0/  715 مسئوالنبازخورد از 

 0/  784 دیگرانبازخورد از 

 0/  705 تجربه شده برای بازده شغل یبامعنا

 0/  716 مسئولیت تجربه شده

 0/  718 آگاهی از نتایج واقعی

 0/  808 ها بازده

 0/  712 انگیزش درونی باالی شغل

 0/  73 خشنودی رشدی باال

 0/  723 خشنودی شغل عمومی

 0/  757 خشنودی

 0/  707 خشنودی از امنیت شغلی

 0/  748 خشنودی از حقوق

 0/  713 خشنودی از همکاران

 0/  752 خشنودی از سرپرستی

 0/  7 قدرت نیاز به رشد فردی
 0/  813 صورت عالقه به شغل -الف

 0/  729 صورت انتخاب شغل -ب

 723/0 آلفای پرسشنامه

 

میزان  دهنده پایایی کامل است + نشان1و  مقدار صفر این ضریب نشان دهنده عدم پایایی

 دهنده نشاناست که  0/  7تحقیق باالتر از  های بدست آمده برای تمامی متغیر آلفای کرونباخ

 1تا  0. الزم به ذکر است که طیف ضریب آلفای کرونباخ بین باشد میپایایی مطلوب پرسشنامه 

های   پایاتر بودن گویه دهنده نشانباشد،  تر کینزدو هر چه این ضریب به یک  باشد می

 .باشد میپرسشنامه 

 پژوهش های یافته .4

 دهندگان پاسخجمعیت شناختی  یها یژگیو -4-1

 است. شده دادهنشان  1در جدول  دهندگان پاسخجمعیت شناختی  یها یژگیو لیوتحل هیتجز

 دهندگان پاسخجمعیت شناختی  یها یژگیو: 1جدول 

 درصد تعداد طبقات جمعیت شناختی های ویژگی

 جنسیت
 31/  5 63 مرد

 68/  5 137 زن
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 سن

 0/  5 1 سال 20زیر 

 28/  5 57 سال 29تا  20بین 

 39/  5 79 سال 39تا  30بین 

 27/  5 55 سال 49تا  40بین 

 4 8 سال 59تا  50بین 

 تحصیالت

 1 2 دیپلم

 4 8 پلمید فوق

 68 136 لیسانس

 27 54 کارشناسی ارشد

 5/31مرد و  دهندگان پاسخدرصد از  5/68است،  شده دادهنشان  1که در جدول  طور همان

بیشترین و همچنین  درصد 5/39سال با  39تا  30. از طرفی افراد باشند یمزن  آنهادرصد از 

افراد  اند.را تشکیل داده دهندگان پاسخدرصد کمترین بخش  5/0سال با  20کمتر از  باسنافراد 

درصد  1با  دیپلمدرصد بیشترین و افراد با مدرک تحصیلی  68با  لیسانسبا مدرک تحصیلی 

 .اند دادهرا به خود اختصاص  دهندگان پاسخکمترین بخش 

 آمار استنباطی -4-2

پژوهش، ابتدا با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون وجود  های  برای بررسی فرضیه

 2در جدول    18تا  1های   شود. نتایج همبستگی فرضیه می همبستگی بین دو متغیر بررسی 

 .شود می آنهاهای   ها به صورت تفکیکی اقدام به بررسی یافته فرضیه و در ارتباط با شده ارائه

و توان انگیزشی شغل با سه برونداد شغلی یشغل یژگیوضرایب همبستگی پنج  2جدول     
 خشنودی شغل عمومی خشنودی رشدی انگیزش درونی شغل 

 تنوع مهارت
**207  /0 **261  /0 **281  /0 

 0/  144* 0/  105 0/  164** هویت تکلیف

 0/  175** 0/  242** 0/  2** اهمیت تکلیف

 0/  183** 0/  263** 0/  262** استقالل کاری

 0/  238** 0/  242** 0/  228** بازخورد

 0/  291** 0/  328** 0/  236** توان انگیزشی شغل

 درصد اطمینان 99داری رابطه در سطح  معنی    ** 

 درصد اطمینان 95داری رابطه در سطح  معنی    * 
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درصد  95و  99در سطح اطمینان  ها هیفرضکلیه  دهد می( نشان 2که در جدول ) طور همان

 مورد پذیرش قرار گرفت.

 گیری بحث و نتیجه .5

انی استان البرز با های شغلی معلمان دبست  ویژگی بررسی رابطه  هدف از تحقیق حاضر

بین تنوع . نتایج نشان داد که باشد می هاکمن و اولدهام  نظریه بر اساسشغلی آنان  های  برونداد

نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل  .شغلی رابطه مثبت وجود داردمهارت و انگیزش درونی 

. عنبری و باشد می نمایانگر وجود رابطه بین تنوع مهارت و انگیزش درونی شغلی ها داده

بین توان بالقوه انگیزشی و تمام ابعاد آن با ( در پژوهش خود نشان دادند که 1393همکاران )

ها مشخص شد که تنوع  همچنین مطابق با یافته. ری وجود دارددا معنی    رضایت شغلی ارتباط 

 به . فرضیه دوم پژوهشبوده است همبستگیعامل رضایت شغلی دارای بیشترین  باشغلی 

پرداخته است. نتیجه به دست آمده از  خشنودی عمومی شغلی  تنوع مهارت با  ی رابطهبررسی 

 خشنودی عمومی شغلی  نمایانگر وجود رابطه بین تنوع مهارت و  ها دادهتجزیه و تحلیل 

( در پژوهش خود نشان دادند که مشاغل مورد 1392. احمدزاده قصاب و همکاران )باشد می

های شغلی، از ابعاد تنوع مهارت، اهمیت کار و ماهیت شغلی   مطالعه از میان ابعاد ویژگی

در این مطالعه بیان شد  نیهمچن و آزادی عمل نبودند. برخوردار بودند ولی دارای ابعاد استقالل

 ی رابطهبا توجه به  لذا های شغلی و رضایت شغلی همبستگی وجود دارد.  که بین ویژگی

جهت افزایش رضایت شغلی، ابعاد  توانند میهای شغلی با رضایت شغلی، مدیران   ویژگی

 .باشد میهمراستا  ذکرشدهض پژوهش های این فر  های شغلی را به کار ببندند. یافته  ویژگی

تنوع مهارت با خشنودی رشدی پرداخته است. نتیجه به  ی رابطهفرضیه سوم پژوهش به بررسی 

نمایانگر وجود رابطه بین تنوع مهارت و خشنودی رشدی  ها دادهدست آمده از تجزیه و تحلیل 

د که تنوع شغلی، هویت ( در پژوهش خود نشان دادن1393. شائمی برزکی و همکاران )باشد می

باشند. در این  تفاوتی سازمانی می شغلی و اهمیت وظیفه، دارای رابطه مستقیم و منفی با بی

تفاوتی سازمانی دارد و  بیشترین رابطه را با بی -31/0میان ُبعد هویت شغلی با ضریب مسیر 

 -18/0یب مسیر و تنوع شغلی با ضر -21/0بعد از آن به ترتیب اهمیت وظیفه با ضریب مسیر 

اما ابعاد آزادی عمل و ؛ تائید شد آنهامتناظر  های  باشند و فرضیه بیشترین رابطه را دارا می



 و ... های شغلی معلمان دبستانی استان البرز  ویژگی بررسی رابطه                                                       

130 

 

نداشته  داری معنی  تفاوتی سازمانی کارکنان شرکت گاز استان اصفهان رابطه  بازخورد شغلی با بی

م پژوهش به بررسی . فرضیه چهارباشد میهای این فرض پژوهش ذکر شده همراستا   است. یافته

پرداخته است. نتیجه به دست آمده از تجزیه و  هویت تکلیف با انگیزش درونی شغلی ی رابطه

. عبیداهلل باشد می درونی شغلی زشیبرانگوجود رابطه بین هویت تکلیف  انگریها نما دادهتحلیل 

 های شغلی،  ابعاد ویژگی نیب( در پژوهش خود نشان دادند که از 1391فرجی و همکاران )

های این فرض   داشتند. یافته دار معنیابعاد به جز بعد هویت کار با استرس شغلی ارتباط  یتمام

هویت تکلیف  ی رابطهبه بررسی  فرضیه پنجم پژوهش .باشد میهای ذکر شده همراستا   پژوهش

 ها دادهو تحلیل پرداخته است. نتیجه به دست آمده از تجزیه  خشنودی عمومی شغلی  با 

. رجبی و باشد می خشنودی عمومی شغلی  نمایانگر عدم وجود رابطه بین هویت تکلیف بر 

رشد مسیر شغلی و  باهای شغلی   ویژگی ( در پژوهش خود نشان دادند که 1396شیرازیان )

 های  قابلیتهمچنین مشخص شد که  .استداری  معنی    دارای رابطه  تطبیق با آن های  قابلیت

های این فرض   . یافتهدارد داری معنی  مستقیم و  رابطهتطبیق با مسیر شغلی بر رشد مسیر شغلی، 

هویت تکلیف  ی رابطه. فرضیه ششم پژوهش به بررسی باشد میهای ذکر شده همراستا   پژوهش

انگر وجود نمای ها دادهبا خشنودی رشدی پرداخته است. نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل 

در پژوهش خود  (2013) پوکی و . نانانباشد میرابطه بین هویت تکلیف بر خشنودی رشدی 

 شغلی با سازگاری مستقیمی رابطۀ شغلی رضایت عوامل و شخصیهای   نشان دادند که ویژگی

 دارد. دریانتو شغلی سازگاری با رابطه مستقیمی فردیهای   ویژگی دیگر، یاز سو و دارند

 شغلی، مسیر رشد و توسعه با شغلیهای   ویژگی در پژوهش خود نشان داد که بین (2014)

فرضیه  باشد. های ذکر شده همراستا می  های این فرضیه با پژوهش  دارد. یافته داری معنی رابطۀ

پرداخته است. نتیجه  اهمیت تکلیف با انگیزش درونی شغلی ی رابطههفتم پژوهش به بررسی 

 زشیبرانگنمایانگر وجود رابطه بین اهمیت تکلیف  ها دادهزیه و تحلیل به دست آمده از تج

( در پژوهش خود نشان دادند که 1392. احمدزاده قصاب و همکاران )باشد می درونی شغلی

تنوع مهارت، اهمیت کار و ماهیت  از های شغلی،  مشاغل مورد مطالعه از میان ابعاد ویژگی

در این مطالعه  نیهمچن بعاد استقالل و آزادی عمل نبودند.شغلی برخوردار بودند ولی دارای ا

با توجه  لذا ی وجود دارد.دار معنیهای شغلی و رضایت شغلی ارتباط   بیان شد که بین ویژگی
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جهت افزایش رضایت شغلی،  توانند میهای شغلی با رضایت شغلی، مدیران   به رابطه ویژگی

اهمیت  ی رابطههای شغلی را به کار ببندند. فرضیه هشتم پژوهش به بررسی   ابعاد ویژگی

 ها دادهپرداخته است. نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل  خشنودی عمومی شغلی  تکلیف با 

شائمی برزکی و  .باشد می خشنودی عمومی شغلی  نمایانگر وجود رابطه بین اهمیت تکلیف بر 

( در پژوهش خود نشان دادند که تنوع شغلی، هویت شغلی و اهمیت وظیفه، 1393همکاران )

باشند. در این میان ُبعد هویت شغلی با  تفاوتی سازمانی می دارای رابطه مستقیم و منفی با بی

تیب اهمیت تفاوتی سازمانی دارد و بعد از آن به تر بیشترین رابطه را با بی -31/0ضریب مسیر 

بیشترین رابطه را دارا  -18/0و تنوع شغلی با ضریب مسیر  -21/0وظیفه با ضریب مسیر 

تفاوتی  اما ابعاد آزادی عمل و بازخورد شغلی با بی؛ تائید شد آنهامتناظر  های  باشند و فرضیه می

ای این فرض ه  نداشته است. یافته داری معنی  سازمانی کارکنان شرکت گاز استان اصفهان رابطه 

اهمیت تکلیف  ی رابطهفرضیه نهم پژوهش به بررسی  .باشد میهای ذکر شده همراستا   پژوهش

نمایانگر وجود  ها دادهبا خشنودی رشدی پرداخته است. نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل 

در پژوهش خود نشان  (2015) . دریانتوباشد میرابطه بین اهمیت تکلیف بر خشنودی رشدی 

ی دارند. دار معنیرابطه  شغلی مسیر رشد با مستقیم مثبت، طور به شغلیهای   داد که ویژگی

 بینی پیشهای شغلی به عنوان   ( در پژوهش خود نشان دادند که ویژگی2014استین و همکاران )

 سازمانی فرهنگهای بین فردی و   ، ارتباطنیهمچن کننده برای استرس شغلی و افسردگی است.

های ذکر شده   های این فرض پژوهش  کننده بهتری برای سالمت روان بودند. یافته بینی پیش

استقالل کاری با انگیزش درونی  ی رابطه. فرضیه دهم پژوهش به بررسی باشد میهمراستا 

نمایانگر وجود رابطه بین  ها دادهپرداخته است. نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل  شغلی

( در 1392. احمدزاده قصاب و همکاران )باشد می درونی شغلی زشیبرانگری استقالل کا

های شغلی، از ابعاد تنوع   پژوهش خود نشان دادند که مشاغل مورد مطالعه از میان ابعاد ویژگی

مهارت، اهمیت کار و ماهیت شغلی برخوردار بودند ولی دارای ابعاد استقالل و آزادی عمل 

های شغلی و رضایت شغلی ارتباط   مطالعه بیان شد که بین ویژگیدر این  نیهمچن نبودند.

های شغلی با رضایت شغلی، مدیران   با توجه به رابطه ویژگی لذا ی وجود دارد.دار معنی

های این   های شغلی را به کار ببندند. یافته  جهت افزایش رضایت شغلی، ابعاد ویژگی توانند می
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 ی رابطه. فرضیه یازدهم پژوهش به بررسی باشد می های ذکر شده همراستا  فرض پژوهش

پرداخته است. نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل  خشنودی عمومی شغلی  استقالل کاری با 

. عبیداهلل باشد می خشنودی عمومی شغلی  نمایانگر وجود رابطه بین استقالل کاری بر  ها داده

 های شغلی،  ابعاد ویژگی نیبدادند که از ( در پژوهش خود نشان 1391فرجی و همکاران )

های این فرض   داشتند. یافته دار معنیابعاد به جز بعد هویت کار با استرس شغلی ارتباط  یتمام

استقالل  ی رابطهبه بررسی  باشد. فرضیه دوازدهم پژوهشهای ذکر شده همراستا می  پژوهش

نمایانگر  ها دادهکاری با خشنودی رشدی پرداخته است. نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل 

در پژوهش خود  (2014) . دریانتوباشد میوجود رابطه بین استقالل کاری بر خشنودی رشدی 

دارد.  یدار معنی رابطۀ شغلی، مسیر رشد و توسعه با شغلیهای   ویژگی نشان داد که بین

. فرضیه سیزدهم پژوهش به بررسی باشد می های این فرض پژوهش ذکر شده همراستا  فتهیا

پرداخته است. نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل  بازخورد با انگیزش درونی شغلی ی رابطه

. عبیداهلل فرجی و باشد می درونی شغلی زشیبرانگنمایانگر وجود رابطه بین بازخورد  ها داده

ابعاد به  یتمام های شغلی،  ابعاد ویژگی نیب( در پژوهش خود نشان دادند که از 1391همکاران )

های این فرض پژوهش ذکر   داشتند. یافته دار معنیجز بعد هویت کار با استرس شغلی ارتباط 

خشنودی    بازخورد با ی رابطه. فرضیه چهاردهم پژوهش به بررسی باشد میشده همراستا 

نمایانگر وجود  ها دادهپرداخته است. نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل  عمومی شغلی

( در پژوهش 1384. فرجی و همکاران )باشد می خشنودی عمومی شغلی  رابطه بین بازخورد بر 

د( میان توان بالقوه انگیزشی و اجزای آن )به جز بازخور یدار یمعنارتباط خود نشان دادند که 

. با رضایت شغلی مشاهده شد و ماهیت شغلی بیشترین تاثیر را روی رضایت شغلی داشت

. فرضیه پانزدهم پژوهش به بررسی باشد میهای ذکر شده همراستا   های این فرض پژوهش  یافته

بازخورد با خشنودی رشدی پرداخته است. نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل  ی رابطه

. کاریون و همکاران باشد میر وجود رابطه بین بازخورد بر خشنودی رشدی نمایانگ ها داده

( در پژوهش خود نشان دادند که افراد سرپرست از رضایت شغلی باالتری نسبت به 2003)

. باشد میهای ذکر شده همراستا   های این فرض پژوهش  . یافتهبرخوردار بودندسایر کارمندان 

 توان انگیزشی شغل با انگیزش درونی شغلی ی رابطه فرضیه شانزدهم پژوهش به بررسی
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نمایانگر وجود رابطه بین توان  ها دادهپرداخته است. نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل 

( در پژوهش خود 1393. عنبری و همکاران )باشد می درونی شغلی زشیبرانگانگیزشی شغل 

توان بالقوه انگیزشی  یدارا% افراد دارای توان بالقوه انگیزشی پایین و بقیه 3/83نشان دادند که 

. فرضیه هفدهم باشد میهای ذکر شده همراستا   های این فرض پژوهش  یافتهمتوسط بودند. 

پرداخته است. نتیجه  خشنودی عمومی شغلی  توان انگیزشی شغل با  ی رابطهپژوهش به بررسی 

نمایانگر وجود رابطه بین توان انگیزشی شغل بر  ها دادهزیه و تحلیل به دست آمده از تج

های   در پژوهش خود نشان داد که ویژگی (2015) . دریانتوباشد می خشنودی عمومی شغلی  

های این فرض   یافته ی دارد.دار معنیرابطه  شغلی مسیر رشد با مستقیم مثبت، طور به شغلی

توان  ی رابطه. فرضیه هجدهم پژوهش به بررسی باشد میهای ذکر شده همراستا   پژوهش

 ها دادهانگیزشی شغل با خشنودی رشدی پرداخته است. نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل 

. استین و همکاران باشد مینمایانگر وجود رابطه بین توان انگیزشی شغل بر خشنودی رشدی 

کننده برای  بینی پیششغلی به عنوان های   ( در پژوهش خود نشان دادند که ویژگی2014)

 بینی پیش سازمانی فرهنگهای بین فردی و   استرس شغلی و افسردگی است. همچنین، ارتباط

های ذکر شده همراستا   های این فرض پژوهش  کننده بهتری برای سالمت روان بودند. یافته

مهارت،   ی شغلی )تنوع  ها   ویژگیبین رابطه   . فرضیه نوزدهم پژوهش به بررسی میزان باشد می

پرداخته  هویت تکلیف، اهمیت تکلیف، استقالل کاری، بازخورد( با انگیزش درونی شغلی

بین مؤلفه استقالل رابطه   نمایانگر وجود   ها   . نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده   است

تنوع که شامل   این متغیر   ی ها   هاست و سایر مؤلف  کاری و بازخورد با انگیزش درونی شغلی

با متغیر انگیزش درونی به صورت همزمان پرداخته  مهارت، هویت تکلیف و اهمیت تکلیف  

بین رابطه   . فرضیه بیستم پژوهش به بررسی میزان    باشند داری نمی معنی  رای تاثیر  شود دا می 

ت تکلیف، استقالل کاری، بازخورد( با مهارت، هویت تکلیف، اهمی  ی شغلی )تنوع  ها   ویژگی

نمایانگر   ها   . نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده   پرداخته است  می خشنودی شغلی عمو

و سایر  است یعمومبین مؤلفه استقالل کاری و تنوع مهارت با خشنودی شغلی رابطه   وجود 

و بازخورد با متغیر انگیزش درونی  میت تکلیفهویت تکلیف، اهکه شامل   این متغیر   ی ها   مؤلفه

. فرضیه بیست و یکم    باشند نمیداری  معنی  رای تاثیر  شود دا می به صورت همزمان پرداخته 
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مهارت، هویت تکلیف، اهمیت   ی شغلی )تنوع  ها   رابطه بین ویژگی  پژوهش به بررسی میزان 

. نتیجه به دست آمده از    ی پرداخته استتکلیف، استقالل کاری، بازخورد( با خشنودی رشد

است و  مهارت با خشنودی رشدی   رابطه بین مؤلفه تنوع   نمایانگر وجود   ها   تجزیه و تحلیل داده

که شامل هویت تکلیف، اهمیت تکلیف، استقالل کاری و بازخورد   این متغیر   ی ها   سایر مؤلفه

.    باشند نمیداری  معنی  رای تاثیر  شود دا می پرداخته با متغیر انگیزش درونی به صورت همزمان 

سه  بیو ترکپنج ویژگی شغلی  بیترک نیبرابطه   فرضیه بیست و دوم پژوهش به بررسی میزان 

نمایانگر وجود   ها   . نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده   برونداد شغلی پرداخته است

 .   است  سه برونداد شغلی  بیو ترکلی پنج ویژگی شغ بیترک نیبرابطه   

 در ابتدا مدیران ارشد آموزش و پرورشکه  شود میبنابراین بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد 

از میان بردارند که در  شود میباید عواملی را که باعث عدم رضایت )کاهش خشنودی از شغل( 

مرحله بعد هنگامی که عدم رضایت نسبت به این  در .باشد می تر اساسیاین مرحله این عوامل 

عوامل از بین رفت، جهت ایجاد انگیزش باید به عوامل انگیزشی پرداخته شود. در واقع در این 

مرحله کوشش برای افزایش انگیزش از طریق پرداختن به عوامل محسوس و نامحسوس شغلی، 

های   های شغلی شود. یکی از راه  ویژگیزمینه را برای بهبود بیش از پیش کیفیت متغیر  توان می

تنظیم و تعیین اهداف مشخص و قابل دسترس برای آنان است.  موثر ایجاد انگیزه برای معلمان

مشارکت جویانه به معلمان فرصت  های این اهداف باید دارای قدرت انگیزشی باشند و با روش

ریها داشته باشند. بدین صورت گیایل شوند و نقش فعالتری در تصمیمداده شود که درگیر مس

که خود فرد چرخه انجام کار را از ابتدا تا انتها )متناسب با محدوده شغلی خود( نسبتا لمس 

 وسازمان های افراد دارای آثار مثبت و قابل توجه بوده است.  کند. از سویی دیگر، تأیید پیشرفت

بنابراین، سازمان بایستی برای   .افزاید می آنهابا ایجاد تقویت بر میزان یادگیری و راندمان کار 

برای کامیابی فرد،  ها فرصتبه عوامل انگیزشی از جمله  تر مطلوبرسیدن به وضعیت بسیار 

 ها گیری تصمیمدر  آنهامسئولیت و پیشرفت افراد، تقدیر و بازشناسی از افراد همچنین مشارکت 

نظر به اهمیت عامل . شتر و بهتر شودتشویق و انگیزش آنان به انجام کار بی و باعثتوجه کند 

تا مدیران در قبال کارکنان، استقالل و آزادی عمل  شود میپیشنهاد  هویت وظیفه در بین معلمان

و وظایفشان بخشند تا بیشتر به رشد و بالندگی برسند، فراهم کردن  ها فعالیتبیشتری در 
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زمینه را برای  تواند میمحیطی که افراد احساس تعهد و پایبندی بیشتری به سازمان داشته باشند، 

نظر به اهمیت  باالتر در سازمان فراهم کند. یور بهرهایجاد عملکرد بهتر کارکنان و در نتیجه 

در  افراددرست و تخصصی  یریکارگ بهبا تا  شود میپیشنهاد  عامل تنوع وظیفه در بین معلمان

نیز افزایش یابد  هاهویت کاری آنهای کاری،   ضمن انعطاف بخشی در فرایندمختلف،  یها بخش

بیشتری به  معنای ،با انگیزه درونی، تمایل و عالقه برای انجام فعالیت شونددر نتیجه قادر تا 

به منظور خشنودی و  توان میدر راستای پیشنهادات کاربردی  .خود و بخش کاری بخشد

شغلی معلمان، تنوع مهارت همراه با انتظارات مدیران از معلمان باید در  انگیزش

با توجه به اینکه خشنودی از ترفیع  قرار گیرد. مدنظر مدت انیمیا  مدت کوتاه یها یزیر برنامه

نقش موثری در تبیین خشنودی شغلی داشته باشد به مدیران و مسولین آموزش و  تواند می

که ترفیع بر  ای گونه بهتا مقررات عادالنه برای ترفیعات در نظر بگیرند  شود میپرورش پیشنهاد 

 .ی خوبی برای پیشرفت وجود داشته باشدها فرصتاساس شایستگی باشد و 

 منابع .6
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