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يبه حوزهبه انتقال مربیان پرورشی بررسی عوامل مرتبط با تمایل 
استان همدانوسطه و راهنمایی تآموزشی در مدارس م
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چکیده
ها مدیریت منابع انسانی در تمامی سازمانهاي دغدغهترین مهمجایی شغلی یکی از هجاب

،جایی یا ترك شغل معلمان و مربیان آموزش و پرورشهجاب. آموزشی استهاي نظامصخصوهب
يهدف مطالعه. شودمیو غیر مستقیم زیادي را موجب) غیرهش و زستخدام و آموا(مستقیمهاي هزینه

روش . باشدمیي آموزشیحوزهال بهقانتحاضر بررسی عوامل مرتبط با گرایش مربیان پرورشی به 
مربیان پرورشی استخدام رسمی ويکلیهشاملآماري تحقیقيجامعهتحقیق از نوع مطالعات ترکیبی و 

مربی 344تعداد که؛باشدمینفر614به تعداد متوسطه و راهنمایی استان همدانيورهپیمانی د
ساختهمحققيپرسشنامه،هاابزار گردآوري داده. نداانتخاب شدهاي گیري طبقهبا روش نمونهپرورشی 
قیق در این تح.پاسخ در انتهاي پرسشنامه استبازسؤال2در طیف لیکرت و سؤال97شاملاست که

از مربیان تربیتی تمایل به تعدادچه -1: اساسی به شرح زیر استسؤالگویی به چهار صدد پاسخ
عدم تمایل مربیان پرورشی به ماندگاري ترین عللمهم-2؟دارند) تدریس(ي آموزشیحوزهانتقال به 

به ماندگاري در شغل کننده در میزان تمایل بینیکدام عامل مهمترین پیش-3چیست؟در شغل پرورشی 
؟دارندجایی شغلیهو کاهش جابثر امورؤی براي پیشبرد میاهمربیان چه پیشنهاد-4؟استپرورشی

دارند و در صورتی ي آموزشیحوزهدرصد از مربیان تمایل به انتقال به 45دهد مینتایج تحقیق نشان
دوباره همین شغل را انتخابدرصد40حدود که امکان انتخاب مجدد شغل وجود داشته باشد فقط 

شغل پرورشیهاي ویژگیتعهد سازمانی،،شغلیبین وابستگیهمچنین بر اساس نتایج تحقیق .کنندمی
خدمت يرضایت شغلی، سن و سابقه،، میزان امکانات پرورشی مدرسه)توان انگیزشی شغل پرورشی(

هاي منفی وجود دارد و ویژگیيرابطه)تدریس(ي آموزشیحوزهبا میزان گرایش مربیان به انتقال به 
کننده از میزان گرایش مربیان پرورشی به انتقال به بینیترین پیشمهم) توان انگیزشی شغل(شغل
کمی را هاي نتایج داده،پاسخبازهاي سؤالنتایج حاصل از تحلیل . است)تدریس(ي آموزشیحوزه

.نمایندمیییدأت

ووابستگی شغلی،رضایت شغلی،تعهد سازمانی،ی شغلیجایهجاب:کلیديهاي واژه
.شغلهاي ویژگی
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مقدمه
جاییهجابمدیریت منابع انسانی پیشرفته همیشه مسائلی همچون هاي تمامی نظامدر
براي مثال.بین محققان سازمانی استزیر ذرهغیرهنارضایتی وغیبت،ترك خدمت،شغلی،
بیلیون دالر 8/1آمریکا هاي صنعت رستوراندر 2006جایی شغلی در سال هجابيهزینه

مورد ترجامعه بیششان برگذاريتأثیرآموزشی به دلیل اهمیت وهاي نظام.برآورد شده است
نارضایتی معلمان وغیبت ومحققان توجه زیادي به مسائل ترك شغل،گیرند ومیتوجه قرار

ن و والؤرشی در نظام آموزشی مشاهدات مسرغم اهمیت نقش مربیان پروعلی.مربیان دارند
) تدریس(ي آموزشیحوزهشغلی خود و ورود به ياي از مربیان براي تغییر رشتهتقاضاي عده

بیانگر وجود عواملی در کاهش میزان رغبت و خشنودي مربیان تربیتی نسبت به محتواي شغلی 
. آنان است که باید مورد توجه، تحقیق و بررسی قرار گیرد

جایی معلم توان مدارس را براي ایجاد محیط هنرخ زیاد جابدهد میحقیقات نشانت
معلمان و کارکنان . کارگزینی استهاي کند و مخل تداوم برنامهمییادگیري خالق محدود

ارت ونیازمند نظمدیران مدارس و اداره را افزایش داده وولیتؤمستجربه بارتجربه یا کمبی
هاي جایی مربیان پرورشی هزینههجاب).1،2006بالزردرنقل (دتر هستنبیشهاي ریزيبرنامه

این .کندمیمدت را بر دوش نظام آموزش و پرورش جامعه تحمیلمدت و بلندسنگین کوتاه
یعنی(جایی شغلیهتحقیق در صدد بررسی عوامل مرتبط با گرایش مربیان پرورشی به جاب

طراحی و اجرا ) پرورشیهاي به جاي انجام وظایف و فعالیتبه تدریسمربیان پرورشیتمایل
.شده است

ي تحقیقپیشینه
خصوص علم رفتار هسازمان و مدیریت و بيو نظریات مختلفی در زمینههاتئوري

وري و کیفیت بهرهماندگاري، غیبت، سازمانی ارائه شده است که هر کدام سعی دارند میزان 
هاي خاصی متمرکز این نظریات کلی بوده و بر شغل. و تبیین کنندمنابع انسانی را بررسی 

.هاي شغل قابل بررسی استها با توجه به تحلیل ویژگیشوند اما هر کدام از آننمی

1- Blazer
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انگیزشهاي تئوريمبتنی بر جایی شغلی جابههاي نظریه-الف
سؤالاینگویی به اسخپانسانیمنابعکاربرد این نظریه در مدیریت :هاي نیازهانظریه-1

هاي شغل تا چه مقدار توانایی ارضاي نیازهاي کارکنان را دارد؟ اگر نیازهاي است که ویژگی
ی شغلی و غیبت از کار و یا سایر رفتارهایی که یجاهکارکنان ارضا نشود گرایش به جاب

هاي نظریه). 1373،لوتانز(دهد وجود داردمیقرارتأثیروري فردي و سازمانی را تحت بهره
.اندآز آن جمله3آلدرفرو 2مک کللند،1ومازلهاي مختلفی در مورد نیازها وجود دارد که تئوري

بر اساس این نظریه اگر افراد در سازمان نابرابري :4برابري جی استاس آدامزينظریه-2
ایند در صدد نممیبا اقداماتی که در جهت خالف منافع سازمان،نمایندو اجحافی را احساس

کند میمرجع یا چیزي را که فرد خود را با آن مقایسه. خواهند آمدها براصالح این نابرابري
از چهار مرجع زیر هر کس خود را با یکی. برابري خواهد شديتر شدن نظریهموجب پیچیده

خارج ري،درون سازمان با دیگ،خارج از سازمان با خود،درون سازمان با خود: کندمیمقایسه
.)85-88صص،1386،رابینز(سازمان با دیگري

هاي دو پژوهشگر به نام1960يهاي میانی دههدر سال:هاي شغلویژگیينظریه-3
گیري اثر آنان براي سنجش و اندازه. هاي شغل تحقیق کردندویژگیيدرباره»الرنس«و »ترنر«

. یک موضوع تحقیقی ارائه نمودند،بت کارکنانرضایت شغلی و غیيانواع مشاغل بر دو پدیده
چنین . دهند که پیچیده و چالشگر باشندمیبینی کردند که کارکنان مشاغلی را ترجیحآنان پیش
توان بر میهاي شغل راالگوي ویژگی. توانند بر میزان رضایت شغلی افراد بیفزایندمیمشاغلی

اهمیت ،)هویت وظیفه(، نوع مهارت)وظیفهتنوع (گوناگونی در مهارتحسب پنج بعد اصلی
ها تقسیم کرد فعالیتيباز خورد نمودن نتیجهو )استقالل وظیفه(مختاريخود،)وظیفه(کار

.)1379رضائیان،(
که کندمیانتظار چنین استدالليدر اصل نظریه: 5ویکتور ورومي انتظارنظریه-4

آمد آن مشخصخص در گرو انتظاراتی است که پیگرایش به نوعی عمل یا اقدام در جهتی مش

1- Maslow
2- David McClelland theory of Need
3- Clayton P. Alderfer Theory of ERG Needs
4- John Stacey Adams ' Equity Theory
5- Victor Vroom, Expectancy Theory
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این نظریه شامل سه .باشدمیعامل یا فاعليباشد و در نتیجه شغل مزبور مورد عالقهمی
) عملکرد و پاداشيبین تالش و عملکرد، رابطهي، رابطهوظیفهاهمیت(يیا رابطهمتغیر
به هدف خاص ،ر هر زمان مشخصبر اساس این نظریه میزان عملکرد مورد نظر فرد د. است

ص،1،1998رابینز،(او و پنداشت و یا برداشت وي از ارزش نسبی عملکرد بستگی دارد
357.(

کارکنانجاییهتوجیه جابهاي انگیزش در توان نظریه. 1شکل
انتظاربرابريتقویتتعیین هدفشغل یا کارنیازمتغیر

335334بازدهی
444-3-غیبت

45--3-جاییهجاب
-2--24رضایت شغلی

)نارضایتی(عدم رضایت مبتنی برهاي نظریه-ب
بر اساس این نظریه دو دسته از عوامل در کار : 2بهداشت هرزبرگ-تئوري انگیزش

دیگر که اي شود و دستهمیها موجب عدم نارضایتیاز آناي دستهيوجود دارند که ارضا
ياول را عوامل بهداشت و دستهيهرزبرگ دسته.شودمیها موجب رضایت شغلیآنيارضا

اصلی تحقیق هرزبرگ نشان داد که اتفاقاتی که منجر هاي یافته. نامدمیدوم را عوامل انگیزشی
پنج عامل به عنوان تعیین .فرق داشتبا عوامل نارضایتی گردید کامالً میبه رضایت خاطر

ولیت ؤمسجذاب بودن خود کار،بازشناسی،توفیق،:غلی مشخص گردیدرضایت شهاي کننده
اما ، دانستندمیگاه نبودن این عوامل را مسبب عدم رضایت خاطربیواگرچه گاه.و پیشرفت

ربط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت معلوم شد که عوامل دیگري در این امر ل ذيیوقتی دال
روابط میان افراد دستمزد،سرپرستی،است سازمان و مدیریت،سی: ازدخالت داشتند که عبارتند

دیگر نیستند بلکه به هرزبرگ نتیجه گرفت که این دو نوع احساس مخالف یک. و شرایط کار
در). 241- 2صص،1381، هیکسن و هیگینز، پیو(شوندمیدو طیف نیازهاي بشر مربوط

1- Robbins
2- Frederick Herzberg's motivation-hygiene theory
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مسائل هاي نعتی همگی بر اهمیت ویژگیشناسان و تحقیقات صشناسان و روانحالی که جامعه
تري به انگیزش انان توجه بیشداقتصاد،کید دارندأجایی کارگر تهغیر مالی شغل بر جاب

شده کارگران یک بررسیهاي بر اساس مدل.ترك شغل دارندبهتصمیمدرکارگران اقتصادي
،1فلش و استورم(شودکنند که سودمندي در شغل موجود ایجاد نمیمیشغل را هنگامی ترك

).611-631صص ،2005

نگرش شغلیمبتنی برهاي نظریه-ج
رضایت شغلی که نوعی احساس روانی و عاطفی مثبت : رضایت شغلینگرش به-1

ی فرد شاغل شده و از این یوري و کارانسبت به شغل و شرایط اشتغال است باعث بهره
نتیجه)223-242صص ،2001(2کالرك. گردد، قابل دستیابی میرهیافت اهداف سازمانی

شود،میکه حتی هنگامی که حقوق و دستمزد به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفتهگیردمی
.مهمی از ترك سازمان هستندهاي کنندهبینیمعیارهاي رضایت شغلی پیش

شود مییا میزانی اطالقهر فرد به درجه وابستگی شغلی: وابستگی شغلینگرش به -2
شغلش را معرف خود و کار یا عملکردش را موجب سربلندي و کسب حیثیت و فرد که 

کارکنان یا اعضاي سازمان که از نظر وابستگی شغلی در سطح باالیی هستند .داندمیاعتبارش
ذا کسانی که ل. نمایندمیدهند توجهمیچه که انجامد و واقعاً به آننکنمیبه کار خود افتخار

وابستگی زیاد با استعفا و . جایی شغلی هستندهتر به فکر جابوابستگی شغلی دارند کم
جایی کارکنان را هتوان جابمیبهتر،با این پدیده. معکوس دارديجایی شغلی رابطههجاب

.بینی کردپیش
: جایی شغلیهبین تعهد سازمانی و جابيرابطهو نگرش به تعهد سازمانی-3

تحقیقات .عنوان تبعات تعهد سازمانی نگریسته شده استه نگهداري کارکنان به طور مداوم ب
مستمر دربه نقش تعهد هنجاري وهااما گرایش،بر تعهد عاطفی متمرکز شده استغالباً
3به زعم مدل تعهد سازمانی مایر وآلن.حال افزایش استبینی جابجایی نیروي کار درپیش

1- Flash & Storm
2- Clark
3- Mayer & Allen
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.قرار دهدتأثیرجایی سازمانی را تحت هکه جابشودمیتعهد فرضنبه ازهر ج) 1991(
ياما تحقیقات موجود براي ارائهگیري وجود ندارد،کافی براي این جهتبنیاديتحقیقات 

.)49-58صص،1،1995سامرز(فرضیه مفید است

یشغلجاییهجابشناختی وهاي جمعیتویژگی:د
جایی هیکی از موضوعاتی که در رفتار سازمانی، جاب:تناسب شغل و شخصیت-1

در .شود بحث تناسب شغل و شخصیت استمیکارکنان و مبحث انگیزش کارکنان مطرح
ي تناسب شغل و شخصیت این موضوع به بهترین طریق درباره2»جان هالند«ي معروف نظریه

ي فرد با محیط کارش ت یا عالقهي مزبور بر این تصور قرار دارد که رغبنظریه. بیان شده است
.متناسب است

سن و ارشدیت افراد در سازمان مدارك و اسناد بسیار يدرباره:سن و ارشدیت-2
که استعفا دهند و کمتر تمایل به تر تمایل دارندتر کمکارکنان مسن.معتبري وجود دارد

خدمت با غیبت و يسابقهجایی دارند و رضایت شغلی بیشتري هم دارند به همین شیوه هجاب
تري دارند خدمت بیشيیعنی کارکنانی که سابقه؛معکوس دارديرابطهانجایی کارمندهجاب
.تر احتمال دارد که مشاغل خود را ترك نمایندکنند و کممیتر غیبتکم

دهدمینشان هل أوضعیت تتحقیق بر روي جنسیت و:هلأجنسیت و وضعیت ت-3
خاص يولی این آمار بستگی به زمان و دوره.کنندمیتر غیبتبا مردان بیشزنان در مقایسه

هل در مقایسه با همکاران مجرد خود أدهد افراد متمیتحقیقات نشانينتیجه. تاریخی دارد
).59-57صص،1386رابینز،(تري دارندتري بوده و رضایت شغلی بیشداراي ثبات بیش

شدهمروري بر مطالعات انجام 
نفـر   60مـدیر و    نفـر  48کل بـا حجـم       ياداره 32تا   18بر روي   در پژوهشی که ساروقی   

تعهـد  ،بـین تعهـد عـاطفی   ،با استفاده از مدل تعهد سـازمانی مـایر و آلـن    ،کارشناس انجام داد  
يبا تمایل به ترك خدمت مـدیران و کارشناسـان در جامعـه            و تعهد مستمر    ) هنجاري(تکلیفی

1- Somers
2- John Holland
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). 151-155، صـص  1378سـاروقی،   (وجـود داشـت    )ارتباط منفـی  (داريیمعن آماري ارتباط 
هنجـاري بـا میـزان غیبـت و        مـستمر و   ،بین تعهد عاطفی   يدر مورد رابطه   1سامرتحقیق  نتایج  

متغیرهاي وابـسته   بینی کننده از  ترین پیش نشان داد که تعهد عاطفی مهم      در پرستاران ماندگاري  
هـم تعهـد    هـم تعهـد عـاطفی و      .باشـد مـی  غیبتجایی شغلی و  هجاببینی کننده از  تنها پیش و

).49-58صص،1995سامرز،(بینی کردندپیشسازمان راهنجاري تمایل به ماندن در
منفی يشغلی رابطهجاییجابهتعهد سازمانی کارآمد با گرایش به ) 2008(سامردر تحقیق
) 2008(2چن.شغلی منفی بودجاییجابهبه ادراك حمایت سازمانی با تمایل يداشت و رابطه
جاییجابهتعهد سازمانی و رضایت شغلی با تمایل به علی بین رفتار رهبري،يبا تحلیل رابطه

رهبري بر تعهد سازمانی،هاي شغلی کارکنان تربیت بدنی در تایوان نتیجه گرفت که فعالیت
این مطالعه همچنین نشان داد . ستگذار اتأثیرشغلی جاییجابهرضایت شغلی و تمایل به 

دار دارد به طوري که یمعنيشغلی رابطهجاییجابهرضایت شغلی با تعهد سازمانی و تمایل به 
تري داشتند و تعهد سازمانی بیش،کارکنانی که داراي سطح باالتري از رضایت شغلی بودند

. شغلی داشتندجاییجابهتري به تري داشتند تمایل بیشکارکنانی که رضایت شغلی کم
مورد عوامل ترك پژوهشی دردر3، لیندبرگ، ووس، آلفرد سون و وینگاردجوزف سان

جدا شدن از شغلی پرستاران دریافتند که کار در محیط سالمندان،جاییجابهخدمت و 
خود ارزیابی ات تغییرات منفی سازمانی،تأثیرتعامالت اجتماعی با همکاران و سرپرستان، 

مرخصی استعالجی دراز مدت را افزایشاحتمال ترك شغل و ،ز وضعیت سالمتیضعیف ا
.)380-386صص،2008،و همکارانجوزف سان(دهدمی

شغلی جاییجابهرهبري بر هاي فعالیتتأثیردر مورد ) 2008(4نتایج تحقیق ایولین
تحقق نقش (هبريرهاي کارکنان صنایع غذایی نشان داد که آموزش رهبري و توانایی فعالیت

جاییجابهدرصد از واریانس 35به طوري که ؛ثر استؤشغلی مجاییجابهبر ) رهبري مدیران
تعهد سازمانی و تمایل به بین رضایت شغلی،يدر بررسی رابطه. کندمیشغلی را تبیین

يدیبی رابطهأها و اقدامات تربیتی و تو ترك شغل در کارکنان سازمان زندانجاییجابه

1- Sommer
2- Chen
3- Josephson, Lindberg, Voss, Alfredsson, & Vingard
4- Evelyn
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ژوهش کارکنان بر اساس نتایج این پ،داري بین رضایت شغلی و تمایل به ترك شغل بودیمعن
.تري به سازمان دارندو تعهد کمکنندتري دارد که سازمان را ترك ناراضی احتمال بیش

کارکنان از هاي دهد که تصور و برداشتمینشان) موافق با تئوري برابري آدامز(همچنین نتایج 
همچنین میزان .کندمیها کارکنان را تحریک به ترك سازمانازان خود در دیگر سازمانهمتر

تري دارندتر احتمال ترك شغل کمثر بوده و کارکنان مسنؤسن در تمایل به ترك شغل م
). 1،2008ایکوکانانه(

یري،پذولیتؤمعلمان با میزان مسجاییجابهيرابطه) تحلیل ثانویه(در بررسی2سن تیا
ان در مدارس محلی تگزاس با آموزدانششناختی جمعیتهاي یژگیو وتدریس هاي ژگیوی

هزار معلم دریافت 300هزار مدرسه و بیش از 8یابی وسیع در مورد زمینههاي استنفاده از داده
داري با یان به طور معنآموزدانششناختی جمعیتهاي تدریس و ویژگیهاي که ویژگی

شغلی جاییجابهپذیري و تمایل به ولیتؤبین مسيمعلمان رابطه داشته و رابطهجاییجابه
ان آموزدانشنسبت میزان تجارب تدریس،میزان حقوق معلم،عالوه بر آن.نیستدار یمعن

نسبت پوست،ان سفیدآموزدانشدرصد ان اسپانیولی،آموزدانشنسبت آمریکایی،–آفریقایی
ان ضعیف در زبان انگلیسی با میزان آموزدانشنسبت ،)لحاظ اقتصاديبه (محروم ان آموزدانش

).2007سن تیا،(دار بودیبررسی معنهاي موردلترك شغل در معلمان در سا
جاییجابهو اي با استفاده از تحلیل ثانویه رابطه بین بهسازي حرفه3اریکسوندر پژوهشی 

و هم اي فت که هم میزان ساعات بهسازي حرفهمعلمان را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گر
یا شغل داري از ترك یمعنيبینی کنندهپیشاي یشرفت حرفهپارزیابی معلمان از حمایت از 

نشان داد روابط 4پژوهش ماتینگ لیهاي یافته). 2007،اریکسون(بوددر شغل ماندگاري
اثر بخشی اثربخشی معلم،سه،فرهنگ مدردار متوسط تا حد باالیی میان جو مدرسه،یمعن

. )5،2007ماتینگ لی(شغلی معلمان وجود دارد جاییجابهجمعی و رضایت شغلی با میزان 
شغلی معلمان مدارس وابسته به کلیسا نتیجه گرفت پایین جاییجابهدر بررسی عوامل 6سترآ

1- Ikwukananne
2- Cynthia
3-  Erickson
4- Mattingly
5- Mattingly
6- Oster
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ارهاي محیط فشفقدان مدیریت کیفیت،فقدان حمایت مدیریتی،و مالیه،ها بودن پرداخت
در بررسی 1سیمر). 2007،سترآ(دار داردیمعنيشغلی رابطهجاییجابهبیرونی و درونی با 

هاي جنوب غرب اهایو به این نتیجه رسید که شغلی کارکنان ساعتی زن در رستورانجاییجابه
عالوه ها داشته وشغلی در رستورانجاییجابهداري با تمایل به یمعنيرضایت شغلی رابطه

شغلی هم در تعامل با جاییجابهبر آن رضایت شغلی با بسیاري از عوامل گرایش به 
.)2007رمسی،(تشود، مرتبط اسمیو هم هنگامی که جداگانه بررسیاي گیري حرفهجهت

که حقوق باال گرایش معلمان را به ترك سازمان کاهشکنندمیییدأمطالعات تتعدادي از
نقش فاکتورهاي غیر پولی درمطالعات شواهد منظمی را درعداد کمی ازهر چند ت، دهدمی

2گرین برگ و مک کاليوسیلههاولیه بيیک مطالعه.کنندمیتصمیمات ترك سازمان فراهم

جایی معلمان در مدارس مناطق سنتیاگو نشان داد که معلمان با تجربه تمایل به هبر روي جاب
گرین (یت و عملکرد تحصیلی پایین داشتنداقلهاي ان گروهموزآدانشرفتن از مدارس داراي 

).480-502صص،1974برگ و مک کال،
آماري ایالتهاي از داده) 326-354، صص2004(3ریوکینو، کاینهان شکهاي یافته

باال و) قومی(اقلیت تگزاس با خاطر نشان کردن این نکته که معلمان شاغل در مدارس با
گرایش زیادي به انتقال از مدارس مناطق دارند، این با عملکرد تحصیلی پایین،ن اآموزدانش

هاي تر از تفاوتگیري معلمان براي ترك مدرسه کیفیت مهمدر تصمیم. کنندمییدأییافته را ت
جایی هشرایط کاري بر میزان حقوق و جابتأثیرروي مطالعات نویسندگان بر.دستمزد است

به عنوان آموزدانشهر يهایی در مورد اندازه و میزان منابع مورد استفادهسمعلمان شامل مقیا
الزم براي هر ساعت هاي استدالل قابل توجه این است که تالش. کننده استمتغیرهاي تعیین

،لذا معلمان؛تر استتر بیشکوچکهاي تر نسبت به کالسبزرگهاي تدریس در کالس
با دهند که معموالًمیرا ترجیحآموزدانشتر براي بیش) سرانه(تر با منابع کوچکهاي کالس

پذیري حقوق هنگامی که انعطاف. شودمیدر سطح مدارس مشخصآموزدانش–نرخ معلم
محدود است مدارس ممکن است به منظور بهبود شرایط کاري و کاهش جابجایی معلمان 

کارتواند در میاین موضوعيدربارهیک تحقیق مفصل . کنندترها را کوچککالسياندازه

1- Ramsey
2- Greenberg & McCall
3- Hanushek, Kain, & Rivkin



)2يه، شمار1391پاییز و زمستان، 2-19، سال ي ششمدوره(تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،علوميمجله 218

ایالت نیویورك دریافتند آماريهاي با استفاده از دادهنآنا. یافت شود)1996(1ریسمونت و
بر ماندگاري ،اما از لحاظ عددي کوچک،داریمثبت معنتأثیربا سایز کوچک هاي که کالس

هايبا استفاده از داده2استین بریکنريوسیلههمطالعات اخیر ببا وجود این،.معلمان دارند
مدارس و مدت يداري بین اندازهیشان داد که هیچ ارتباط معنن»پیمایش ملی ایاالت متحده«

صص، 2005فلش و استورم،(دوجود ندار) آموزش(ماندگاري معلمان در مشاغل تدریس
واشنگتن نشاندارس در م) 477-512، صص1996(3بالدکار گریتز و تئونتایج).631-611
جایی معلمان را افزایشهدهد که انتقال منابع مدرسه از معلمان به دیگر پرسنل مدرسه جابمی
.دهدمی

ت تحقیقسؤاال
دارند؟) تدریس(ي آموزشیحوزهچه مقدار از مربیان تربیتی تمایل به انتقال به -1
ماندگاري در شغل پرورشی تواند با عدم تمایل مربیان پرورشی بهمیچه عواملی-2

: اصلی به شرح زیر بیان شده استيفرضیه6در غالب سؤالمرتبط باشد؟ این 
ي آموزشیحوزهبین میزان وابستگی شغلی و میزان گرایش مربیان به انتقال به - 2-1
.منفی وجود دارديرابطه
ي آموزشیحوزهه بین میزان تعهد سازمانی و میزان گرایش مربیان به انتقال ب- 2-2
.منفی وجود دارديرابطه
و میزان گرایش مربیان به ) توان انگیزشی شغل(هاي شغل پرورشیبین ویژگی- 2-3

.منفی وجود دارديرابطهي آموزشیحوزهانتقال به 
ي آموزشیحوزهبین امکانات پرورشی مدرسه و میزان گرایش مربیان به انتقال به - 2-4
.د داردمنفی وجويرابطه
ن آموزشگاه و اداره با مربیان و میزان گرایش آنان به انتقال به والؤبین همکاري مس- 2-5
.منفی وجود دارديرابطهي آموزشیحوزه
يرابطهي آموزشیحوزهبین رضایت شغلی مربیان و میزان گرایش آنان به انتقال به - 2-6

1- Mont & Rees
2- Stinebrickner
3- Gritz & Theobald



219آموزشی در مدارسيبررسی عوامل مرتبط با تمایل مربیان پرورشی به انتقال به حوزه

.منفی وجود دارد
در میزان تمایل به ماندگاري در شغل پرورشی ینی کنندهبترین پیشکدام عامل مهم-3
است؟
و دانندمیثرؤممربیان چه عواملی را در فقدان تمایل به ماندگاري در شغل پرورشی -4

جایی شغلی در مربیان پرورشی هو کاهش جابثر امور ؤی را براي پیشبرد مهایچه پیشنهاد
دارند؟

شناسی تحقیقروش
روش تحقیق

آوري جمعيحقیق بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردي و از لحاظ شیوهاین ت
ترکیبی براي ایجاد یک مدل با هاي استفاده از روش. است1ترکیبیاطالعات از نوع تحقیقات 

. کمی مناسب استهاي گرایی و سپس آزمون مدل با استفاده از روشمکتب ساختاستفاده از
روش همزمان و روش متوالی: آوري اطالعات وجود داردمعدر تحقیق تلفیقی دو نوع روش ج

اطالعات کمی و کیفی آوري اطالعات همزمان،جمعدر).116، ص2006، 2و پالنوکرسول(
همزمان صورتهبیک پرسشنامه باتحقیق حاضر مثل، شوندمیآوريدر یک زمان جمعدقیقاً
در رویکرد متوالی ولی ،گردندمیآوريمعج)باز پاسخ(و کیفی) ت بستهسؤاال(کمی هاي داده

دست آمده از این مرحله شکل دوم هسپس نتایج بآوري وجمع) یا کیفی(اول اطالعات کمی
.دهدمیرا نشان) کمی یا کیفی(آوري اطالعاتجمع

گیريجامعه و روش نمونه
متوسطه و يهپیمانی دورمربیان پرورشی استخدام رسمی ويآماري تحقیق کلیهيجامعه

با حکم مربی پرورشی از محل 86-87د که در سال تحصیلی نباشراهنمایی استان همدان می
در نکه تعداد آنا،باشندسازمانی خود در مدارس متوسطه و راهنمایی استان مشغول فعالیت می

م حج. باشندمی) متوسطهينفر دوره246/راهنماییينفر دوره368(نفر614يدو دوره

1- Mixed Method
2- Creswell & Plano
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95با سطح اطمینان) 382ص، 1382،پوررفیع(فرمول کوکراناستفاده ازپژوهش باينمونه
يدر دورهنفر192متوسطه ويدر دورهنفر152(مربی پرورشی344تعداد ،درصد

به نسبت حجم است که اي گیري به صورت طبقهنمونهيشیوه. محاسبه شده است) راهنمایی
.شده استانجامگیرينمونه) مناطق/ جنسیت(طبقات جامعه در

و میزان پایایی متغیرهاي تحقیق برحسب آلفاي کرونباخها تعداد گویه. 2جدول 
)کرونباخآلفاي(میزان پایاییتسؤاالتعدادمتغیرهاي مربوطهوها مؤلفه

3762/0ي آموزشیحوزهگرایش به اشتغال در 
2762/0میزان وسایل و امکانات
4845/0میزان همکاري مدیریت

13772/0تعهد سازمانی
3663/0تنوع مهارت

3749/0استقالل وظیفه
7845/0هویت وظیفه

4649/0اهمیت
2762/0دبازخور

شغلتوان انگیزشی
)شغلهاي ویژگی(

8858/0توان ارضاي نیاز
7835/0کارهاي ویژگی

6894/0مدیریت
9884/0همکار
5908/0ارتقاء

رضایت شغلی

590/0حقوق ومزایا
160,871وابستگی شغلی

آوري اطالعاتجمعابزار 
سؤال در طیف 97ساخته، که حاوي اي است محققها پرسشنامهابزار گردآوري داده

ي در مورد دالیل تمایل مربیان به انتقال به حوزه) تشریحی(سؤال باز پاسخ2لیکرت و 
گرایش ثر برؤبراي سنجش عوامل م. باشدآموزشی و راهکارهاي بهبود شرایط کاري مربیان می

هاي آن معرفيوسیلهه ي آموزشی هر کدام ازمتغیرها بحوزهمربیان پرورشی به اشتغال در
مانند (باشند متغیرها داراي سؤاالت استاندارد میبرخی از این. شوندمتغیرها سنجیده می

توان(هاي شغلیانگیزش شغلی، وابستگی شغلی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی و ویژگی
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ت با توجه به سؤاالها در طراحی پرسشنامه استفاده شده است و سایر که از آن) انگیزشی شغل
و تدوین ) بعد از آزمون مقدماتی(ي مطالعات گسترده و مشورت با متخصصان طراحی، بازنگر

.شده است

روایی و پایایی ابزار تحقیق
یید متخصصان مدیریت قرار أگیري مورد بازبینی و تروایی محتوایی و صوري ابزار اندازه

گرفته است و ضریب پایایی متغیرهاي مورد سنجش در پرسشنامه نیز بر حسب ضریب آلفاي 
.محاسبه شده است2به شرح جدول ها ؤلفهو مها کرونباخ به تفکیک متغیر

هاروش تحلیل داده
همبستگی پیرسون و براي تعیین سهم هر یک هاي ها از آزمونتک فرضیهبراي آزمون تک

تحلیل ازي آموزشیحوزهمتغیرهاي مستقل در توجیه گرایش مربیان پرورشی به اشتغال دراز
. رونده استفاده شده استسله مراتبی و پیشرگرسیون به روش اینتر و تحلیل رگرسیون سل

ت باز نیز از روش تحلیل محتوا استفاده شده استسؤاالبراي تحلیل 

تحقیقهاي یافته
آوري،به شرح زیر جمعسؤالنتایج توصیفی و استنباطی تحقیق در غالب پاسخ به چهار 

:تلخیص و تدوین شده استتحلیل،
دارند و در صورت جایی شغلیهجابتمایل به یپروشاز مربیان چند درصد) 1سؤال

.آورندمیامکان به چه مشاغلی روي
45حدودبه طور کلیدر شرایط فعلیدهد کهمینشانها نتایج تجزیه و تحلیل داده

نیز تمایل به درصد 55حدوددارند وي آموزشیحوزهدرصد از مربیان تمایل به انتقال به 
در صورتی که امکان انتخاب مجدد شغل وجود داشته ، امارشی دارندپرويماندگاري در حوزه

را انتخاب) مربی پرورشی(اند که دوباره همین شغلدرصد بر این عقیده40فقط حدود باشد
40حدود اگر امکان انتخاب مجدد شغل وجود داشته باشد و جالب توجه آن است که کنند می

1/9گزینند ومیدرصد مدیریت مدرسه را بر5/9،درونمیدبیريشغلبهدرصد از مربیان 
درصد نیز به مشاغل 8/1روند و در نهایتمیپرورشتی غیر از آموزش وادرصد هم به ادار
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.آورندمیآزاد روي

؟دهندمیمربیان پرورشی در صورتی که امکان مجدد شغل داشته باشند چه شغلی را ترجیح. 1جدول 
جمعمشاغل آزادسایر اداراتمدیریت مدرسهیريدبمربی پرورشیشغل

9/396/395/91/98/1100درصد فراونی

به ماندگاري در شغل پرورشیتواند با عدم تمایل مربیان میچه عواملی) 2سؤال
؟پرورشی مرتبط باشد

وري با استفاده از همبستگی گشتا1يفرضیهمورددرها تحلیل دادهتجزیه و:1يفرضیه
در ي آموزشیحوزهبه تمایل مربیان به انتقال آن است که بین وابستگی شغلی وپیرسون بیانگر

به عبارت دیگر بر اساس .)=r-164/0(دارد وجودمنفی يدرصد رابطه99داريیسطح معن
جایی و بهتري به جار بوده تمایل کمتنتایج تحقیق هر چه میزان وابستگی شغلی مربیان بیش

.اندداشتهي آموزشیحوزهتقال به ان
آن است که بین تعهد بیانگر2يفرضیهمورددرها تجزیه وتحلیل داده:2يفرضیه
درصد 99داريیدر سطح معني آموزشیحوزهمیزان تمایل مربیان به انتقال به سازمانی و

سازمانی مربیان به عبارت دیگر هر چه میزان تعهد).R=-253/0(منفی وجود دارديرابطه
بر دارند وي آموزشیحوزهانتقال به وجاییجابهتري به تمایل کم،باشدر تپرورشی بیش

ي آموزشیحوزهتري به انتقال بهتمایل بیش،عکس مربیانی که تعهد سازمانی کمتري دارند
. دارند

هاي بین ویژگیآن است کهبیانگر3يفرضیهمورددرها تحلیل دادهتجزیه و:3يفرضیه
ي حوزهبا میزان تمایل مربیان به انتقال به ) توان انگیزشی شغل پرورشی(شغل پرورشی

به عبارت دیگر بر ). =r-439/0(منفی وجود دارديرابطه/.99داريیدر سطح معنآموزشی
به تري تمایل کم،ر باشدتاساس نتایج تحقیق هر چه توان انگیزشی شغل مربیان پرورشی بیش

هاي ویژگیهاي لفهؤتک متکيهمچنین رابطه.دارندي آموزشیحوزهو انتقال به جاییجابه
.ترین همبستگی مربوط به تنوع وظیفه استکمکه شغل با متغیر وابسته نیز بررسی شده است 

آن است که بین میزان بیانگر4يمورد فرضیهدرها تحلیل دادهتجزیه و:4يفرضیه
در سطح ي آموزشیحوزهرورشی مدرسه و میزان تمایل مربیان به انتقال به امکانات پ
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.داري وجود نداردیمعنيرابطهدرصد95داري یمعن

گـرایش بـه انتقـال بـه       شـغل بـا   هـاي   بین ویژگی  پیرسونآزمون همبستگی نتایج حاصل از  . 2جدول  
پرورشی

)sig(داريیسطح معنضریب همبستگی پیرسون شغلهاي ویژگی
)شغل(ظیفهوتنوع

استقالل شغل
ت شغلاهمی

دبازخور
ارضاي نیاز
هویت شغل

R= - 092/0
R= - 299/0
R= - 383/0
R= - 203/0
R= - 456/0
R= - 262/0

046.
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0

ن والؤآن است که بین میزان همکاري مسبیانگر5ينتایج آزمون فرضیه:5يفرضیه
در ي آموزشیحوزهو اداره با مربیان پرورشی و میزان تمایل مربیان به انتقال به آموزشگاه
.)=223/0R(داردوجودمنفیاي رابطهدرصد95داريیسطح معن

گرایش به انتقال به رضایت شغلی و هاي لفهؤبین منتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون . 3جدول 
پرورشی

کارهاي ویژگی
مدیریت

کارهم
ارتقاء

)حقوق و مزایا(پرداخت

ضریب همبستگی
R= -0/426
R= -0/232
R= -0/262
R= -0/ 30
R= -0/233

داريیسطح معن
000/0
000/0
000/0
000/0
000/0

آن است که بین رضایت بیانگر6يمورد فرضیهدرها تجزیه و تحلیل داده: 6يفرضیه
داري یدر سطح معني آموزشیحوزهبیان به انتقال به شغلی مربیان پرورشی با میزان تمایل مر

به عبارت دیگر هر چه میزان رضایت ). =R- 374/0(منفی وجود دارد يدرصد رابطه99
پرورشی به يانتقال از حوزهوجاییجابهتري به ر بوده تمایل کمتشغلی مربیان پرورشی بیش

تري به تري دارند تمایل بیششغلی کمداشته و بر عکس مربیانی که رضایتي آموزشیحوزه
شغل با متغیر وابسته هاي ویژگیهاي لفهؤتک متکيهمچنین رابطه. انتقال به آموزشی دارند
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ترین کم. دهدمیمحاسبه شده را نشانهاي همبستگی3نیز بررسی شده است که جدول 
.کار استهاي ویژگیترین همبستگی مربوط به همبستگی مربوط به حقوق و مزایا و بیش

بینی کننده در میزان تمایل به ماندگاري در شغل ترین پیشدام عامل مهمک)3سؤال
؟امور تربیتی است
دهد که مینشان1همزمانبه روش مدل رگرسیون تحلیل داده با استفاده ازنتایج تجزیه و

تعهد سازمانی، ت،همکاري مدیری،)توان انگیزشی شغل(شغلهاي این پژوهش بین ویژگیدر
ي آموزشیحوزهو رضایت شغلی مربیان با میزان گرایش آنان به اشتغال در وابستگی شغلی

يتجزیهگونه که نتایج حاصل ازهمانها این ویژگیووجود دارد) معکوس(منفیيرابطه
ال واریانس متغیر گرایش به انتقدرصد از28حدود مجموعدردهدمیتحلیل رگرسیون نشان

.کنندمیرا تبییني آموزشیحوزهبه 

نتایج حاصل ازآزمون تحلیل رگرسیون به روش اینتر. 4جدول 
خطاي استاندارد برآوردهشددیلتعrrمجذورrالگو

رگرسیون 
579/0335/0276/083432/2همزمان

دهد که مینشان5جدول رگرسیون درهاي با توجه به الگويها اما تجزیه و تحلیل داده
بینی شغل پیشهاي همکاري مدیریت، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، وابستگی شغلی، ویژگی

يها در معادلهبینی آنداري از متغیر وابسته هستند، هر چند ضرایب پیشیمعنهاي کننده
دهد، با اینکه تعهد میار جالبی را نشانینتایج این جدول نکات بس. رگرسیون متفاوت هست

يبینی کنندهگونه که در مبانی نظري و مطالعات انجام شده اشاره شد، پیشمانی همانساز
است در این تحقیق داراي ضریب ها شغلی در سازمانجاییجابهبسیار معتبر و قابل تعمیمی از 

این امر نشان.گیري دانستتوان آن را هم ناشی از خطاهاي اندازهمیبسیار پایینی است که
آموزش دارند داراي تعهد به سازمان آموزش يه مربیانی که تمایل به انتقال به حوزهدهد کمی

خود شغل پرورشی است و هتر مربوط بدالیل دیگري وجود دارد که بیشو پرورش هستند اما 
ترین عامل در مهمدهد میهمچنین نشانها نتایج تحلیل داده.نه مسائل سازمانی و مدیریتی

1- Enter
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باشد و می)توان انگیزشی شغل(شغلهاي شغلی ویژگیجاییجابهگرایش به بینی میزانپیش
که ضمن آن،نمایدمیدرصد واریانس متغیر وابسته را تبیین20این متغیر به تنهایی بیش از 

ضرایب رگرسیون مربوط به متغیرهاي رضایت شغلی، تعهد سازمانی و وابستگی شغلی نیز 
بین نگرش شغلیيدر نتیجه رابطه. شغل استهاي ژگیها با ویحاصل نقش تعاملی آن

شغل هاي شغلی توسط متغیر ویژگیجاییجابهبا میزان گرایش به ) رضایت، تعهد، وابستگی(
ي حوزهدر معادله تمایل به انتقال به ) متغیر(ترین عاملشغل، مهمهاي شود و ویژگیمیتعدیل

هاي یرها به طور بسیار قوي با متغیر ویژگیدر واقع خود این متغ. است) تدریس(آموزشی
توان انگیزشی (شغلهاي همبستگی بین این متغیرها و متغیر ویژگی(شغل همبستگی دارند

).دار استیدرصد معن99با استفاده از ضریب گشتاوري پیرسون در سطح ) شغل

شغلیجاییبهجامتغیرهاي مستقل بر روي گرایش به ضرایب استاندارد رگرسیون .  5جدول 
8الگوي 7الگوي6الگوي 5الگوي 4الگوي 3الگوي 2الگو ي1الگوي متغیرهاي مستقل
028/0وسایل و امکانات

)486/0(
*146/0
)125/2(

223/0*همکاري مدیریت
)080/4(

392/0**رضایت شغلی
)654/6(

*184/0
)235/2(

*186/0
)279/2(

186/0**یتعهد سازمان
)190/3(

164/0**وابستگی شغلی 
)370/3(

459/0**شغلهاي ویژگی
)129/8(

**356/0
)310/4(

**398/0
)732/4(

ضریب تعیین 
)R2(001/0046/0154/0035/0027/0210/0230/0245/0

.)باشدمیر داخل پرانتز مقادیر تیمقادی(

زیرا ؛شودمیشغل تبیینهاي یزان رضایت شغلی به شدت توسط ویژگیبه عبارت دیگر م
کید زیادي بر ارضاي نیازهاي سطح باال و أشغل مطالعه شده در این تحقیق تهاي مدل ویژگی

؛مل استأموضوع انگیزش درونی به لحاظ استداللی هم قابل ت. در نتیجه انگیزش درونی دارد
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بیرونی مربیان و معلمان تفاوت قابل توجهی وجود هاي انگیزشزیرا بین حقوق و مزایا و سایر 
شوند که بهمیچه موجب تمایز است، مسائلی است که موجب انگیزش درونیآنندارد،
در . گرددمیشغل همچون تنوع مهارت، اهمیت وظیفه، استقالل شغلی و غیره برهاي ویژگی

جاییجابهبا میزان گرایش به ) ستگیرضایت، تعهد، واب(بین نگرش شغلیينتیجه رابطه
ترین عاملشغل، مهمهاي شود و ویژگیمیشغل تعدیلهاي شغلی توسط متغیر ویژگی

.است) تدریس(ي آموزشیحوزهدر معادله تمایل به انتقال به ) متغیر(
؟ثر امور دارندؤی را براي پیشبرد مهایادات و پیشنهادقمربیان چه انت)4سؤال

دهد که مینشانبا استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا ت بازسؤاالیل تجزیه و تحل
پرورشی يشغلی براي مربیانی که خواهان انتقال از حوزهجاییجابهترین دالیل تمایل به مهم

شرح وظایف و ها،واضح نبودن فعالیت(شغلیهاي ژگییوآموزش هستند بهيحوزهبه
زیاد،هاي بخشنامهجایگاه مربیان پرورشی،کاري، مشخص نبودنهاي دستورالعمل

پرورشی، مشخص نبودن جایگاه هاي پرورشی، گستردگی فعالیتهاي فعالیتهاي پیچیدگی
هاي فعالیتتوجهی به شغل ویا نگرش غلط به این شغل و به تبع کم) مربیان پرورشی

اهمیت کاران ومپرورشی و شغل پرورشی از سوي ههاي اهمیت ندادن به فعالیت(پرورشی
ارزشکمها و دروس پرورشی و نگرش غلط همکاران نسبت به فعالیتتر به آموزش،بیش

.گرددمیبر) پرورشیهاي به فعالیتیتوجهبیدانستن کار مربیان، 
خصوص هبها دهد که کاهش حجم بخشنامهمیت باز نشانسؤاالهمچنین تجزیه و تحلیل 

افزایش ساعات پرورشی، مشخص مسابقات،ها وفعالیتکاهش حجم تکراري،هاي بخشنامه
امکانات به مدارس دادن وسایل وکاري و شرح وظایف مربیان،يکردن چارچوب و محدوده

ضمن هاي آموزشيارائهپرورشی،هاي فعالیتجهت کارهاي پرورشی، بها دادن به شغل و
ت که مربیان پرورشی براي بهبود ی اسهایترین پیشنهادروز به مربیان مهمبهخدمت تخصصی و

.اندپرورشی ارائه نمودهيوضعیت کاري حوزه

گیريحث و نتیجهب
، )توان انگیزشی شغل(شغلهاي این پژوهش بین ویژگیکه دردادنشانپژوهشنتایج 

همکاري مدیریت، تعهد سازمانی، وابستگی شغلی و رضایت شغلی مربیان با میزان گرایش آنان 
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مجموع متغیرها دروجود دارد و این ) معکوس(منفیيرابطهي آموزشیحوزهدر به اشتغال
.کنندمیرا تبییني آموزشیحوزهدرصد از واریانس متغیر گرایش به انتقال به 28حدود 

تعهد سازمانی و میزان تمایل مربیان به انتقال به بین يرابطههاي پژوهش در مورد یافته
چن ،)2008(، سامر)1995(زسامر،)1378(ساروقی هايبا یافتهموافق ي آموزشیحوزه

ه بهمهاي مذکور ابعاد تعهد سازمانیدر تمام پژوهش. باشدمی)2008(ایکوکانانه،و)2008(
و ترك شغل رابطه جاییجابهتعاملی با میزان تمایل به هم به صورت صورت مستقیم و 

میزان تمایل مربیان به انتقال به و بین رضایت شغلی ينتایج پژوهش در مورد رابطه.  داشتند
ماتینگ لی،، )2007(،اریکسون، )2008(ایکوکانانه،هاي نیز موافق با یافتهي آموزشیحوزه

. بود)2007(رمسی،و )2007(
بینی میزان گرایش به ترین عامل در پیشدهد مهممیهمچنین نشانها نتایج تحلیل داده

باشد و این متغیر به تنهایی بیش از می)توان انگیزشی شغل(شغلهاي ی ویژگیشغلجاییجابه
که ضرایب رگرسیون مربوط به نماید، ضمن آنمیدرصد واریانس متغیر وابسته را تبیین20

ها با متغیرهاي رضایت شغلی، تعهد سازمانی و وابستگی شغلی نیز حاصل نقش تعاملی آن
با میزان ) رضایت، تعهد، وابستگی(بین نگرش شغلیيجه رابطهدر نتی. شغل استهاي ویژگی

شغل، هاي شود و ویژگیمیشغل تعدیلهاي شغلی توسط متغیر ویژگیجاییجابهگرایش به 
در واقع . است) تدریس(ي آموزشیحوزهدر معادله تمایل به انتقال به ) متغیر(ترین عاملمهم

همبستگی بین (شغل همبستگی دارندهاي ا متغیر ویژگیخود این متغیرها به طور بسیار قوي ب
با استفاده از ضریب گشتاوري ) توان انگیزشی شغل(شغلهاي این متغیرها و متغیر ویژگی

).دار استیدرصد معن99پیرسون در سطح 
يپرورش و حوزهخدمت در آموزش ويسن، سابقهبین میزان بر اساس نتایج تحقیق

ي آموزشیحوزهموزش ضمن خدمت با گرایش مربیان به اشتغال در پرورشی و میزان آ
ایکوکانانهبر اساس نتایج تحقیق موافق با نتایج پژوهش حاضر . منفی وجود دارديرابطه

تر احتمال ترك شغل ثر بوده و کارکنان مسنؤرك شغل متمیزان سن در تمایل بهنیز )2008(
کاري و تالش در حفظ وضعیت افزایش میزان محافظهتوان بهاین عامل را می. دتري دارنکم

نیز ) 2007(سن تیا) تحلیل ثانویه(در بررسی.موجود همزمان با افزایش سن نسبت داد
.منفی بودمعلمان با میزان تجارب تدریسجاییجابهيرابطه
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تحقیقهايپیشنهاد
پژوهشیهايپیشنهاد) الف

.ل مربیان پرورشی تحقیقات الزم انجام گیردگردد در مورد طراحی شغمیپیشنهاد-
مناطق دیگر تر در شغلی مربیان و سایر معلمان نیازمند تحقیقات بیشجاییجابهدالیل -
.تر براي دستگاه متمرکز آموزش و پروش حاصل شودابل تعمیمقباشد تا نتایج میکشور
ادارات مختلف نتایج خوبی شغلی کارمندان در جاییجابهتحقیق تطبیقی در مورد علل -

.را در مورد متغیرهاي متفاوت و مشابه و تفسیرها و اقدامات احتمالی موجب خواهد شد

اجراییهايپیشنهاد) ب
يبینی کنندهترین پیششغل به عنوان مهمهاي با توجه به نتایج تحقیق در مورد ویژگی-

ارزشیابی صحیح براي هاي فرمطراحیتر کردن شرح وظایف،عینی، جاییجابهتمایل به 
لحاظ تکراري،هاي نامهو آیینها بخشنامهکاهش ، کاهش کاغذ بازي،پرورشیهاي فعالیت

.ثر باشدؤمدر افزایش ماندگاري مربیان تواند میجداگانه براي درس پرورشیيکردن نمره
در مورد غلطی است کههاي برند نگرشمییکی از مشکالتی که مربیان از آن رنج-

این امر در ان وجود دارد وآموزدانشپرورشی در کادر اداري و آموزشی مدرسه و هاي فعالیت
و توجیهیآموزشیهاي شود برنامهمیلذا توصیه.ثر استؤمي آموزشیحوزهتمایل مربیان به 

.اجرا گرددان و معلمان طراحی وآموزدانشپرورشی براي هاي نسبت به اهمیت فعالیت
تعریف شده و لحاظ کردن پرورشی هاي کتابی با عنوان پرورشی با سر فصلطراحی-

ان به این آموزدانشتر بیشيو عالقهبه عنوان واحدي تخصصی در میان دروس موجب توجه
.درس خواهد شد

تري به تعلیم و تعلق بیشتعهد و که احساس افرادياز بایدبا توجه به نتایج تحقیق-
یکی از مشکالتی که مربیان ابراز همچنین .پرورشی استفاده شوديند در حوزهتربیت دار

در این زمینه مطلوب است اوالً از .الزم استهاي اند فقدان تخصص و آموزشداشته
) شناسی و علوم تربیتیروان(تعلیم و تربیتهاي آموختگان ممتاز در مقاطع باال در رشتهدانش

ضمن خدمت بر اساس نتایج هاي راي مربیان موجود آموزشاستفاده گردد و همچنین ب
.سنجی از آنان و متخصصین امر صورت گیردنیاز
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