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چکیده
Abstract
Job motivation enhances the ability of the teacher  توانایی معلم را باال میبرد و نتیجه آن، انگیزش شغلی:هدف
to enhance student efficiency in an organization as بهبود عملکرد دانش آمشواان در سشاامانی در اابشم مدرسشه
a college. This research aimed to determine the
relationship between happiness and organizational  هدف پژوه حاضر تعیین رابطه بین ششاداامی.خواهد بود
climate with the motivation of teachers to the job. : روش.و جو ساامانی با انگیشزش ششغلی معلمشان مشیباششد
The present study is a descriptive-correlational ، اشاربردز و اا ن شر روش،پژوه حاضشر بشه بظشاد هشدف
one. The study sample consisted of 200 students
(146 female students and 54 male students) 022  نمونه پشژوه ششام.توصیفی اا نوع همبستگی است
chosen by cluster sampling method, the sample  معلشم مشردا اسشت اشه بشه روش44  معلم ان و641( معلم
size at the second level was 20 students so that the
نمونهگیرز خوشهاز طبقه از انتخاب شدند حجم نمونشه در
answers of students to the organizational climate
scale were engagement for each school and  مدرسه است به این ترتیم اه پاسخ معلشمهشا02 سطح دوم
variables at the college level were calculated. به مقیاس جو ساامانی بشراز هشر مدرسشه تجمیشم و متغیشر
Teachers also replied to the motivation of the
educators and to the happiness scales of the  معلمها نیز بشه مقیاسشهاز انگیشز.سطح مدرسه ساخته شد
teacher. An unconditional HLM (Anova model  بشراز بررسشی.شغلی معلم و ششاداامی معلشم پاسشخ دادنشد
with random effect) analysis was introduced to  (مدل آنوا یک راهه باHLM دادهها یک تظلی غیر شرطی
evaluate the information. The findings showed
that the job motivation of the teacher was  یافتهها نشان داد اه: یافتهها.اثرات تصادفیا اجرا شد است
important among distinct colleges, and 62 percent  و، انگیز شغلی معلم در بین مدارس مختلش معییشدار بشود
of teacher motivation modifications were due to  درصد اا تغییرات انگیز شغلی معلم ناشی اا تفاوت بشین10
school differences and 38 percent owing to
teacher level variables. This implies that teachers'  درصد براز عوام سطح معلمشان تبیشین83 مدارس بود و
motivation is affected by the classroom setting  بدین معیی اشه فاشاز مدرسشه و جشو سشاامانی.شد است
and the organizational climate of various schools. حاام بر مدارس مختل بر میزان انگیز معلمشان تاثیرگشرار
If the factors that lead to a favorable
organizational environment and students' joy are  اگر عواملی اه میجر به جشو سشاامانی: نتیجهگیرز.می باشد
given at college, the motivation of the students ، در مدرسه فراهم شوند،مطلوب و شاداامی معلمان میشوند
can be enhanced and their efficiency enhanced in
میتوان انگیز معلمان را افشزای داد و عملکشرد آنهشا را در
the teaching process.
. یادگیرز بهبود بخشید-فرایید یاددهی
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مقدمه
معلمان مهمترین عوام تعییناییشد در ایفیشت آمواششی هسشتید اشه دانش آمشواان دریافشت
میایید .همه دوبتها مسئوبیت دارند اا این موضوع اطمییان یابید اه معلمان تمام تالش خشود
را در ارائه بهترین عملکرد براز تسهی فرایید آمواش به اار مشیگیرنشد (فوراشا و بشال0268 ،6ا.
براز انجام این اار ،دوبتها باید به تعدادز اا عوامش مشرثر بشر انگیشزش ششغلی معلمشان ،توجشه
نمایید .در این مرحله ،همه مدیران در سطوح باالز مدیریتی و در واارت آمواش ملی ،مسئوبیت
و وظیفه بزرگی دارند .اا طرفی معلمان بهطور مداوم اا سوز مشدیران ،وابشدین ،دانش آمشواان ،و
گرو هاز رسمی و غیشررسشمی موجشود در مدرسشه ،تظت فشار هستید .فشارز اشه بشر معلمشان
وارد میشود ،تیها به متغیرهاز فردز مربوط نمیشود بلکه عوامش برونی اا جمله مظشیط اششارز
نیشز در آن موثر است (راسا و اواسیلکی0268 ،0ا.
انگیزش شغلی 8در اارآمدز 4هر ساامان اهمیت بسزایی دارد (اوان-بافور و آراو-آچمفشور،4
0260؛ تائو0266 ،1ا .ایرا میابم انسانی ،اراشمیدترین داراییهاز هر سشاامان هسشتید .انگیشزش
عاملی است اه نیرویی برانگیزانید در انجام اارها و اعمشال در مشا ایجشاد مشیایشد .یشک تشیم اا
معلمان با انگیز به دستیابی به اهداف آمواشی مرسسات امک میاید .امانی اه اهشداف همسشو
باشید ،مرسسات بهتر میتوانید با رابا راابت ایید و امانی اه معلمان انگیز اافی داشته باششید،
در نتیجه روحیه بهترز خواهید داشت (احمد ،نواا ،و اابال0262 ،7ا .امانی اشه مشا بشه آمشواش
ملی در سطح اشور میاندیشیم ،معلمان سیگ بیاز هر مظیط اارز مظسوب میشوند؛ بشه ایشن
معیی اه اارآمدز مدارس و مرااز آمواشی به اارآمدز معلمان آن مجموعه وابسته است (سشااا
و سابمن0264 ،3ا .مطابعات نشان داد اند اه انگیزش میتواند بر ششیو در افشراد و روشهشاز
برخورد آنها با وظای شغلی ،تاثیرگرارد .همچیین ،مطابعات نشان داد اند اه انگیزش میتواند بر
تششالش و پایششدارز در اششار و هیجانششاتی اششه در اششار بششروا مششییابیششد ،تاثیرگششرار باشششد (آدبششایو و
گومبااومبا0268 ،3ا .به این ترتیم ،انگیزش شغلی میتواند بهعیوان عاملی ضربه گیر دید ششود
اه معلمان را در برابراثرات نامالیم ساعات اارز ایاد مظاف ت نماید و به آنها امک اید تا اا اار
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خود احساس خشیودز ایید (پونوق0264 ،6ا .میابم انگیزش اه ممکن است افراد در مظ اشار
داشته باشید ،متفاوت اند .این میابم میتوانید بیرونی و یا درونی باشید .در انگیزش درونشی ،خشود
اار در فرد ایجاد نیرو میاید ایرا فرد اا انجام آن بشرت مشیبشرد .بشه عبشارت دیگشر افشرادز اشه
انگیزش درونی دارند ،ششغ خشود را بشرت بخش و جابشم توصشی مشیاییشد(آموس0268 ،0ا.
انگیزش درونی اا انگیزش بیرونی 8ادرت بیشترز دارد .با این حال اهمیت انگیزش بیرونی نبایشد
نادید گرفته شود .انگیزش بیرونی به بشرآورد ششدن نیااهشایی اششار دارد اشه بشه صشورت غیشر
مستقیم توسط پول و امثال آن برآورد میشوند (آتبرز ،بوب ،و ویکوف0261 ،4ا .بهعیوان مثال؛
ممکن است معلمان اا طریق حقوق ،سایر پرداختهاز نقدز ،حمایتهشاز غشرایی ،امشکهشاز
ویژ مانید تأمین مسکن و هزییه ایاب و ذهاب ،پشاداش داد ششوند .همشه ایشن مششوقهشا میشابم
انگیزش بیرونی مظسوب میشوند .اگر معلمان حقوق اافی دریافشت نکییشد ،ممکشن اسشت بشراز
تدریس اشتیاق اافی را نداشته باشید و یا اا ادامه این حرفه انصراف دهید (آبن ،بورگس ،و مایو،4
0260ا.
1
اا جمله ن ریات مطرح و جدید در امییه انگیزش شغلی ،ن ریه خودتعیینگرز است اه بشر
انواع گوناگون انگیزش در افراد به جشاز مقشدار آن تمراشز دارد و انگیشزش انسشان را مبتیشی بشر
نیااهاز روانششیاختی بییشادز ،7خودمختشارز ،3شایسشتگی 3و احسشاس تعلشق میدانشد (دسشا،62
0261ا .بر اساس تظقیقی اه بر مبیاز مدل تقاضاز شغلی –میابم 66شغلی و ن ریه خودتعیین-
گرز ،انجام شد ،این نتایج حاص شد اه انگیزش شغلی معلمان ،میبعی شخصی است اشه ایشار
آمدن با تقاضاهاز اارز ایاد را تسهی مینماید (یو و اانلی0264 ،60ا.
یکی اا مهمترین متغیرهاز تاثیرگرار در انگیزش شغلی اارایان ،شاداامی اسشت .ششاداامی
نگرشی است اه سبم مقاومشت افشراد در مواجهشه بشا رویشدادهاز دششوار ،ناامیشدز و افسشردگی

1. Pongoh
2. Amos
3. Extrinsic motivation
4. Atteberry, Loeb & Wyckoff
5. Allen, Burgess & Mayo
)6. Self-determination theory (SDT
7. Basic psychological needs
8. Autonomy
9. Competence
10. Desa
)11. Job Demands–Resources (JD–R
12. You & Conley
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میگردد (تیک  ،چانگ ،و ایم0266 ،6ا .شاداامی در بر گیرند احساسشات مثبتشی چشون بشرت،
آرام  ،حس جریان داشتن وشیفتگی در اندگی است و بر تصمیمگیرز ،افکار واعمال فرد تشاثیر
میگرارد (اوفانی0262 ،0ا .مطابعات نشان داد معلمان انگیز ها و سشطح ششاداامی متفشاوتی در
فعابیتهاز مختل و در ساعات ادارز مختل دارند .همچیین پژوه ها ارتباطات ااب تشوجهی
میان تغییر در حابت شاداامی و امییههاز اارز و امان اار با انگیز شغلی معلمان ،نشان دادند
(انجیرو0264 ،8ا .مطابعات پیشین ،ارتباط مثبت میان شاداامی و شاخصهاز مختل موفقیشت
در مظ اار را نشان داد اند (چییومونا0264 ،4ا .افراد شاد در مقایسه با همکارانششان اشه امتشر
چیین احساسی دارند ،تمای دارند پول بیشترز به دست آورند ،عملکشرد بهتشرز اا خشود نششان
میدهید و بیشتر به همکارانشان امک میایید (بوگلر و نیر0264 ،4ا .متأسفانه ،معموالً معلمشان
با شرایط سخت مانید اضافه اارزهاز ااب توجه ،و امبود امان مواجه میشوند .همچیین عوام
دیگرز نیز در خارج اا االس مانید همکاران غیر حمایت گر و وابدین ناسشااگار ،وجشود دارد اشه
موجم خشم و سرخوردگی میگردد (اپیا-اگیکام ،ساپیم ،و پپشرا 0268 ،1ا .ایشن ششرایط سشخت
اارز عواملی هستید اه به موجم خستگی شدید ،استرس ،نگرش بدبییانه و انگیز شغلی پایین،
بهایستی معلمان را به خطر میاندااند .ثابت شد است اه خوشظابی در اار یک شاخص حیشاتی
بهزیستی مرتبط با اار است .براز مثال ،خوشظابی فراگیر در اشار ارتبشاطی مثبشت بشا رضشایت و
عملکرد شغلی و ارتباطی میفی با فرسودگی شغلی و نیت تر شغ  7دارد (هتیاراچی0268 ،3ا.
اا طرفی پژوهشها نشان میدهید جو ساامانی 3یکی اا مفاهیمی اسشت اشه متششأثر اا رهبشرز
ساامانی است (متالی 0260 ،62ا .بررسی رفتار اارایان مدرسشه ،ششواهدز بشه دسششت میدهشد
اه در مدرسه از اه معلمان بشا یکدیگر روابط متقابش اجتمشاعی دارنشد انگیشز ششغلی بیششترز
دارند و در مجمشوع صالحیت دار و شایسته به ن ر میرسید (بهادین0264 ،66؛ بارنت0268 ،60ا.
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بررسی و ارایابی عوام مرثر بر رضایت شغلی معلمان ،ضرورز است .انگیزش شغلی ،توانشایی
معلم را باال میبرد و نتیجه آن بهبود عملکرد دان آمواان در سشاامانی در اابشم مدرسشه خواهشد
بود .معلمی اه انگیز باالیی دارد ،وجدان اارز باالتر و احسشاس مسشئوبیت بیششترز در اشارش
خواهد داشت (سلین0261 ،6ا .همچیین پژوه ها ارتباطشات اابش تشوجهی میشان ششاداامی بشا
انگیز شغلی معلمان ،نشان دادند (انجیرو0264 ،0ا.
با توجه به مبانی ن رز و پژوهشی بیان شد مشیتشوان نتیجه گرفت انگیز شغلی در معلمشان
متغیرز چید بعدز است و عوام متعددز بر آن تأثیرگرار میباشید .با ایشن حشال ،پشژوه هشاز
تجربی اندای در مورد انگیزش شغلی ،خصوصاً در مورد معلمان ،انجام شد است و رابطه بین جو
ساامانی ،شاداامی ،و انگیزش شغلی مورد بررسی ارار نگرفته است .به همین دبی ایشن تظقیشق
درصدد است به این سوال پاسخ دهد ،چه رابطهاز بین شاداامی و جو ساامانی با انگیزش ششغلی
معلمان وجود دارد؟
روش
پژوه حاضر به بظاد هدف ،ااربردز و اا ن ر روش ،توصیفی اا نوع همبستگی است .جامعشهز
آمارز پژوه را معلمان مقطم ابتدایی در سشال تظصشیلی  6834-31در مشدارس دوبتشی ششهر
تهران تشکی میدادند .نمونهز پژوه به روش نمونهگیرز خوشهاز طبقهاز انتخاب ششد .بشه
این ترتیم اه اا میان مدارس ابتدایی دوبتی شهر تهران  02مدرسه با توجه به سهم هشر یشک اا
خوشهها در جامعه انتخاب شد .سپس اا هر مدرسه  62معلم به روش تصادفی سیستماتیک براز
شرات در پژوه انتخاب ششدند .در مجمشوع  022معلشم ( 641معلشم ان و  44معلشم مشردا در
پژوه شرات اردند .برا حجم نمونه در سطح اول یا سطح معلم  022نفر میباشد .اه معلمهشا
به مقیاسهاز انگیز شغلی معلم و شاداامی معلم پاسخ دادند .حجم نمونه در سطح دوم یا سشطح
مدرسه  02میباشد به این ترتیم اه پاسخ معلمها به مقیشاس جشو سشاامانی بشراز هشر مدرسشه
تجمیم و به این ترتیم متغیر سطح مدرسه ساخته شد.
ابزارهای پژوهش
پرسشیامه انگیز شغلی معلم :این پرس نامه توسط هشاامن و اوبشدهام (6332ا طراحشی ششد
است و داراز  64سوال است و هدف اا آن بررسی نگرشهاز اارایان در امییه شغ ایونی آنها
1. Sellen
2. Njiru
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در ساامان میباشد .این پرسشیامه بشر اسشاس مقیشاس بیکشرت  7گزییشهاز (اشامال مخشابفم6 ،؛
مخابفم0 ،؛ نه موافقم نشه مخشاب 8 ،؛مشوافقم4 ،؛ اشامال مشوافقم ؛4ا مشیباششد .ششد اسشت .ایشن
پرسشیامه اا  4بعد تشکی شد است :تیشوع مهشارت ،هویشت ششغ  ،اهمیشت ششغ  ،اسشتقالل و
بااخورد .تیوع مهارت  :تیوع مهارت به گسترش نیااهاز ششغلی اارمیشدز اشه اا اسشتعدادهشا یشا
مهارتهاز متعدد به می ور انجام موفق شغ استفاد میاید اششار دارد( .سشئواالت 6و  1و 66
ا ،هویت شغ  :هویت شغ یعیی اییکه اارایان بتوانید اار مشخصی را انجام دهید .با مواد خشام
یا اطالعات شروع ایید و با مظصوبی اه براز استفاد توسشط یشک مششترز یشا فشرد دیگشر و یشا
گروهی اا در شرات آماد شد است ،اار را خاتمه دهید( .سئواالت  0و  7و 60ا ،اهمیت ششغ :
اهمیت شغ به تماس( برخوردزا اه اار یک نفر با دیگر افراد ،اشار مینماید ،واتی ششغ یشک
نفر داراز اهمیت است اه ،آنچه را اه او انجام میدهد ،عملکرد موفقیت آمیزتشرز را نسشبت بشه
دیگر شغلها در شرات به همرا داششته باششد ( .سشئواالت  8و  3و 68ا ،اسشتقالل :ششغلی داراز
استقالل با میباشد اه داراز آاادز در تصمیمگیرز ،استقالل اا سرپرسشت ،روشهشاز فهرسشت
بیدز وظای شغلی و نظو اجراز شغ باشد( .سئواالت  4و  3و 64ا ،بااخورد شغ  :بااخورد بشه
توانایی یک اارمید در گفتگو اا اجراز شغل به رسم معمول و یا اییکه ،ایا شغ (وظیفها بطشور
موثر انجام شد است یا خیر ،اشار دارد( .سئواالت  4و  62و 64ا نمر توان انگیزشی (6MPSا،
خالصهاز اا مدل خصوصیات شغلی هاامن و اوبدهام است اه توان انگیزشی الی یک ششغ بشا
خصوصیات شغلی را میسیجد.
MPSاا طریق فرمول ایر مظاسبه میشود (جزنی6833 ،ا:
توان انگیزشی= ( /8تیوع مهارت  +هویت وظیفه +اهمیت وظیفها * آاادز عم * بااخورد
روایی این مقیاس اا طریق مظاسبه شاخص روایی مظتوایی0مورد بررسی ارار گرفت و مقشدار
 2/31حاای اا روایی مظتواز مطلوب مقیاس است پایایی مقیاس نیشز بشا آبفشاز ارونبشام مشورد
بررسی ارار گرفت اه مقدار  2/37نشاندهید پایایی خوب مقیاس است.
مقیاس شاداامی معلم :این پرسشیامه را آرجی و بو 8در سال  6333تهیه اردند (علی پور و
نورباال6873 ،ا .آرجی و هاااران (6333ا براز انشداا گیشرز ششاداامی پرسششیامه  03مشاد از
ساختید و با تظلی عشاملی نتشابیج آن  7عامش را بشه دسشت داد اسشت :ششیاخت مثبشت ،تعهشد
اجتماعی ،خلق مثبت ،احساس ایترل اندگی ،سالمت جسمی ،رضایت اا خویششتن و هوششیارز
روانی (اار0224 ،ا .روایی این مقیاس در مطابعشات مختلش اا جملشه علیپشور و نوربشاال (6873ا
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تایید شد است .و ضریم همسانی درونی این مقیاس را به تفکیک براز مردان و انان بشه ترتیشم
 2/34و  2/32و اعتبار بااآامایی پس اا هفت هفتشه  2/73و ضشریم پایشایی بااآامشایی بشا فاصشله
امانی سه هفته در یک نمونه  04نفرز  2/73به دست آوردند همچیشین در پشژوه انهشا مقشدار
آبفاز ارونبام  2/38و پایایی حاص اا دو نیمه اردن آامون  2/30بشه دسشت آمشد .در پشژوه
حاضر نیز روایی مقیاس اا طریق مظاسبه شاخص روایی مظتشوایی6مشورد بررسشی اشرار گرفشت و
مقدار  2/30حاای اا روایی مظتواز مطلوب مقیاس است پایایی مقیاس نیشز بشا آبفشاز ارونبشام
مورد بررسی ارار گرفت اه مقدار  2/36نشاندهید پایایی خوب مقیاس است.
پرسشیامه جو ساامانی :هشابپین و ارافشت (6318ا جشو سشاامانی مدرسشه را ناششی اا روابشط و
ای هاز متقاب «رهبرز مدیر مدرسه» و «تعام مدیران» میدانید .آنها براز ارایابی جو مدارس،
شیو بسیار ساد از با استفاد اا پرسشیامه توصی جو سشاامانی مدرسشه (OCDQا بکشار بردنشد.
این پرسشیامه اا هشت اسمت تشکی شد است  .چهار اسمت آن رفتار معلمشان و چهشار اسشمت
دیگر ،جوانم مختل رفتار مدیر را توصی میایشد هشر اسشمت داراز  3عبشارت یشا گویشه اسشت و
پرسشیامه در ا  14گویه دارد اه پاسخهاز آنها برروز مقیاس 4درجهاز بیکشرت مششخص ششد
اند .در پژوه حاضر روایی مقیاس اا طریق مظاسبه شاخص روایشی مظتشوایی0مشورد بررسشی اشرار
گرفت و مقدار  2/30حاای اا روایی مظتواز مطلوب مقیشاس اسشت پایشایی مقیشاس نیشز بشا آبفشاز
ارونبام مورد بررسی ارار گرفت اه مقدار  2/33نشاندهید پایایی خوب مقیاس اسشت .گویشههشاز
 OCDQ-REشام ابعاد ششگانه رفتشار حمایشت مشدیر مدرسشه (مانیشد مشدیر اا انتقشاد سشااند
استفاد میایدا ،رفتار هدایتی مدیر مدرسه(مانید مدیر به تمام اعمشال معلمشان ن شارت مشیایشدا،
رفتار ممانعتی مدیر مدرسه (مانید معلمان با اار ایاد تظت فشار اشرار مشیگیرنشدا ،رفتشار حرفشهاز
معلمان(مانید معلمان یکدیگر را یارز و حمایت میاییدا ،رفتار صمیمی معلمان (مانیشد معلمشان بشا
یکدیگر معاشرت میاییدا ،و رفتار بیگانه معلمان (مانید جلسات معلمان بی ثمر استا میباشد.
یافتهها
در این پژوه اا تظلی چید سطظی (دو سطظیا با اسشتفاد اا نشرم افشزار  HLMاسشتفاد ششد.
مدل چید سطظی اا مدلهاز واریانس خطی یشک سشطظی پیششرفتهتر اسشت ،ایشرا میتوانشد بشین
واریانس سطوح تمائز اائ شود .براز مثال مدل خطی سلسله مراتبی  HLMمیتواند بین واریشانس
در سطوح مختل تمائز اائ شود (رادنبوش و بریشک0220 ،ا .فرضشیه الیشدز در مشدلهشاز تشک

)1. Content validity index (CVI
)2. Content validity index (CVI
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سطظی مث رگرسیون معموبی این است اه مشاهدات اا یکدیگر مستق است اه ایشن معمشوالً در
جایی اه یک سشاختار آششیانهاز وجشود دارد ،مشثال در آمشواش و پشرورش دانش آمشواان در درون
االسها ،االسها در درون مدارس و مدارس در درون جامعه گروهبیدز و یا آشیانه شد انشد ،درسشت
نمیباشد .در این شرایط ،فرد مشاهد شد (دان آمواا درون یک گشرو (اشالسا تمایش دارد اشه
نسبت به دیگرز در گرو خود شبیه باشد ،تا به فرد دیگر در گرو دیگر .این تجانس ،یک سشرپیچی
اا فرضیات خطاز مستق اه براز مدل رگرسیون سیتی الام است ،میباششد اشه عشدم تجشانس را
ابول دارد .این تجانس بهعیوان وابستگی آمارز ششیاخته مشیششود اشه بهوسشیله همبسشتگی بشین
االسی) ،6 (ICCاه سهم واریانس بین گروههاست ،بیان میشود (به نق اا نق 6831 ،ا .در ایشن
پژوه  ،اا تظلی دو سطظی (معلم و مدرسها و نرم افزار  HLMبراز تظلی دادهها استفاد ششد
است .نمونه پژوه شام  022معلم اا  02مدرسه بود اه  641نفر اا نمونه ( 78درصشدا ان و 44
نفر (  07درصدا مرد بودند .تظصیالت  683نفر ( 13درصدا اارشیاسی 16 ،نفشر اارشیاسشی ارششد
( 82/4درصدا و  6نفر ( 2/4درصدا داترا بود .سابقه تظصی  01نفر ( 68درصدا امتر اا د سشال،
 623نفر ( 44درصدا د تا بیست سال 11 ،نفر ( 88درصدا بیست تا سی سال بود .و همچیشین 84
معلم ( 67درصدا پایه اول 44 ،معلم ( 00/4درصدا پایه دوم 03 ،معلم (64/4درصدا پایه سشوم88 ،
معلم ( 61/4درصدا پایه چهارم 46 ،معلم (02/4درصدا پایه پیجم و  63معلم ( 3درصدا پایه شششم
را تدریس میاردند.
نتایج
اب اا ارایه نتایج مربوط به تظلی چید سطظی داد ها ،در جدول  6میانگین و انظراف معیار انگیشز
شغلی معلم ،شاداامی معلم و جو ساامانی آورد شد است.
جدول :0میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
سطح

متغیر

میانگین

انحراف معیار

معلم

انگیز شغلی معلم

31/8

83/6

معلم

شاداامی معلم

41/8

338/2

مدرسه

جو ساامانی

44/8

624/2

در ادامه هر یک اا سئوابهاز پژوه مطرح ،و سشپس بشا اسشتفاد اا دادههشاز آمشارز تظلیش
شد اند .در پایان با استفاد اا نتایج به دست آمد به مسابه پژوه پاسخ داد شد است .آیا انگیشز
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شغلی معلم معلمان در بین مدارس متفاوت است؟ در این پژوه  ،در ابتدا براز پاسشخ بشه پرسش
باال یک تظلی غیر شرطی ( HLMمدل آنوا یک راهه با اثرات تصادفی6ا اجرا شد اسشت .هشدف اا
این تظلی تفکیک واریانس انگیز شغلی معلشم بشه سشطوح مختلش (در اییجشا معلشم و مدرسشها ،و
همچیین بررسی اییکه آیا انگیز شغلی معلم در بین مدارس متفاوت است یا نه ،میباشد .ایشن مشدل
برآوردز اا نسبت واریانس بین االسها در انگیز شغلی معلشم را فشراهم میشدورد اشه همشان ضشریم
همبستگی بین االسی ) (ICCاست .تظلیش واریشانس یشک راهشه بشا تشاثیرات تصشادفی اطالعشات
مقدماتی مفیدز را راجم به چگونگی تغییرات در پیامدهاز نهفته در و بین مدارس و اعتبار هر یشک
اا میانگین نمونه مدارس به صورت برآوردز اا میانگین جمعیت آن ارائه میدهد.
جدول  :0نتایج مدل آنوا یک راهه (مدل)A
اثر ثابت

ضرایب

متوسط میانگین مدرسه

34/64

SE
04/2

اثرات تصادفی

موبفه واریانس

میانگین مدرسه

44/6

تأثیر سطح معلم

33/2

-

درجه آاادز

خی دو

سطح معیادارز

63

44/18

226/2

یافتههاز جدول فوق نشان میدهد اه پارامتر واریشانس انگیشز ششغلی معلشم در بشین مشدارس
مختل  6/44و در درون مدارس مدارس  0/61است .پارامتر انگیشز ششغلی معلشم در بشین مشدارس
مختل معیی دار است .و نشان میدهد اه میانگین انگیز ششغلی معلشم در بشین مشدارس متفشاوت
است .در مدل آنوا یک راهه ب ا اثرات تصادفی ضریم همبسشتگی بشین االسشی بشا توجشه بشه فرمشول
برابششر بششا  2/40بششه دسششت آمششد (6/2+41/33(=2/10ا 6/44ا .بیششابراین،
مدرسه حدود  10درصد اا واریانس انگیز شغلی معلم را تبیشین میکییشد بشه عبشارتی  10درصشد اا
تغییرات انگیز شغلی معلم ناشی اا تفاوت بین مدارس است و 83درصد براز عوام سطح معلمشان
تبیین شد است .به عبارتی بین مدارس اا بظاد انگیز شغلی معلم تفاوت وجشود دارد .هشم چیشین
مقدار واریانس در هر دو سطح مدرسشها ( p< 19=df , 44/63, χ2=45/1=00τ ,2/226و معلشم
 0p< 19=df , 44/63, χ 2=88/0=(σ ,2/226بهطور معیشادارز متفشاوت اا صشفر اسشت و ایشن
استفاد اا تظلی چید سطظی را ممکن میسااد مقدار اعتبار 0به دست آمد  2/34نشان مشیدهشد

1. One way Anova with random effects model
2. Reliability
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اه میانگین نمونه مورد ن ر معتبر بود و میتواند بهعیوان شاخصی اا میانگینهشاز مشدارس وااعشی
باشد .نتایج مدل غیر شرطی نشان داد اه انگیز ششغلی معلشم بشهطشور معیشادارز در بشین مشدارس
متفاوت است .مدلهاز بعدز براز تبیین واریشانس در انگیشز ششغلی معلشم بشا متغیشر پشی بشین
شاداامی معلم در سطح معلم و جو ساامانی در سطح مدرسه اجرا شدند.
چه مقدار اا واریانس انگیز شغلی معلم مربوط به عام شاداامی معلم در سطح معلشم اسشت؟.
با استفاد اا مدل عرض اا مبداء تصادفی( 6مدل Bا با متغیرهاز سطح معلم به ایشن سشئوال پاسشخ
داد میشود .اا آنجا اه ،هیچ فرض ابلی دربارة تفاوت بین مشدارس و متغیرهشاز پیششبین در ایشن
مطابعه وجود ندارد ،بخ تصادفی وابسته به شیمها نیستید ،به عبارت دیگر فقشط عشرض اا مبشداء
در الیه مدارس متفاوت میباشد .اما دیگر ضرائم سطح معلم در مفهوم باای میمانشد .بشراز اجشراز
این مدل متغیر شاداامی معلم در سطح معلم وارد مدل شدند .در این مدل شاداامی معلم بشه روش
مراززسااز حول میانگین ا  0وارد معادبه شد .نتایج این مدل در جدول  8آورد شد است.
جدول :1اثرات پیشبینیکنندهها بر انگیزه شغلی معلم به تفکیک دو مدل
مدل B
اثر ثابت

مدل C
B

SE

سطح
معیادارز

B

SE

سطح
معیادارز

سطح 6
10/2

شاداامی معلم

60/2

226/2

41/2

67/2

226/2

سطح 0
جو مدرسه
اثر
تصادفی

موبفه
واریانس

درجه
آاادز

خی دو

سطح
معیادارز

میانگین
مدرسه

03/6

1

38/41

226/2

تاثیر
سطح اول

14/2

18/2

03/2

223/2

موبفه
واریانس

درجه
آاادز

خی دو

سطح
معیادارز

33/2

4

84/46

226/2

43/2

جدول فوق ارائهدهید نتایج مدل عرض اا مبداء تصادفی است .همانطور اه مششاهد مشیششود
رابطه شاداامی معلم و انگیز شغلی معلم (در سطح معلما در سطح  2/226معیشادار اسشت .اا آنجشا
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اه ،مدل غیر شرطی اسشاس و پایشهاز بشراز مظاسشبه نسشبت اشاه واریشانس در مشدل حاضشر و
مدلهاز بعدز است .با مقایسه موبفه واریشانس مشدل مشدل عشرض اا مبشداء تصشادفی و مشدل غیشر
شرطی ،شاخص نسشبت اشاه در واریشانس یشا واریشانس تبیشین ششد در سشطح معلشم اا فرمشول
اسششتفاد مششیشششود (تفاض ش واریششانس بششراورد شششد اا
واریانس مدل صفر بر واریانس مدل صفر تقسیم میشودا .با اضافه ششدن عامش ششاداامی معلشم در
سطح معلم ،موبفههاز واریانس در سطح معلم ااه یافته است .نسبت ااه واریشانس در سشطح
معلم به صورت ایر به دست آمد:
(88/0-64/0)/ 88/0=27/0
اه نشان میدهد حدود  07درصد اا واریانس ا انگیشز ششغلی معلشم در سشطح معلشم توسشط
متغیر شاداامی معلم تبیین میشود.
چه مقدار اا واریانس انگیز شغلی معلم توسط پی بینهاز سطح معلم و سطح مدرسه تبیشین
میشود؟ براز پاسخ به این سوال مدل بعدز یعیی مدل عرض اا مبدا تصادفی و شیمهاز تصشادفی
(مدل Cا با متغیرهاز سطح معلم و مدرسه اجرا شد .براز بررسی روابط بین عوام فردز و انگیشز
شغلی معلم ،عامش ششاداامی معلشم در سشطح معلشم و جشو سشاامانی در سشطح مدرسشه بشهعیشوان
پی بیییایید وارد مدل شدند .در این مدل نیشز ششاداامی معلشم بشه روش مراشززسشااز حشول
میانگین ا و جو ساامانی به روش مراززسااز حول میانگین گرو وارد معادبه شدند .چون هشیچ
فرضیهاز راجم به تفاوت بین مدارس در متغیرهاز پی بیییایید در این مطابعشه وجشود نداششت،
برا شیمها بین مدارس متفاوت نبود و ثابت در ن ر گرفته ششدند و همچیشین اثشرات تعشاملی بشین
متغیرها مورد بررسی ارار نگرفته است .نتایج مشدل ضشرایم تصشادفی بشا متغیرهشاز سشطح معلشم و
مدرسه در جدول  8آمد است .نتایج نشان میدهد اه با وارداردن متغیر شاداامی معلشم در سشطح
اول و جو ساامانی در سطح دوم ،رابطه متغیرهاز شاداامی معلم با انگیز شغلی معلم در سطح اول
همچیان معیادار است.
اا فرموبی اه اشیایدر و بوسکر ( ،6333صص 620-628ا در این امییشه ارائشه اردنشد ،اسشتفاد
بشه ترتیشم
و سطح دوم
شد .واریانس تبیین شد ز متغیر وابسته در سطح اول
برابر است با:
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فلرا میتوان گفت  88درصد اا واریانس انگیز شغلی معلشم در سشطح معلشم توسشط ششاداامی
معلم و  80درصد واریانس انگیز شغلی معلم در سطح مدرسشه بشه وسشیلهز جشو سشاامانی تبیشین
میشود.
بحث و نتیجهگیری
مطابعه حاضر به می ور بررسی رابطه بین شاداامی و جو ساامانی با انگیزش ششغلی معلمشان انجشام
شد ،یافتهها نشان داد اه انگیز شغلی معلم در بین مدارس مختل معییدار بشود اسشت .در سشطح
معلمان رابطه شاداامی با میزان انگیز شغلی آنها معیادار بود  ،و  07درصد اا واریشانس اش انگیشز
شغلی معلم توسط شاداامی وز تبیین میشود .همسو با این یافتشه نیجشرو0264( 6ا بیشان داششت
معلمانی اه در مدرسه فااز همکارز و اار تیمی میاسبی را تجربه ارد  ،و فرصتهایی مانید ارتقشاء
سمت و افزای درآمد را پیشرو خود میبییید ،شاداامی و در نتیجه انگیز بیشترز دارند .ششاداامی
و رضایت شغلی معلم به دبی تاثیر معییدارز اه بر تاثیرگرارز مدرسه دارد ،یکشی اا ابعشاد حیشاتی
بهبود عملکرد به شمار میرود .ادرا شایستگی سمت و مواعیت شغلی توسشط معلمشان و متیاسشم
بودن آن با توانمیدیهاز آنها نق ضروریاز در ششاداامی دبیشران دارد .همچیشین مطابعشات نششان
داد اند هر میزانی اه معلمین و اارایان مدرسشه مطاببشات شغلیششان را متیاسشم بشا توانمیشدیها و
مهارتهاز خود در ایید ،شاداامی و دببستگی بیشترز به ساامان و مدرسه داشته و انگیشز آنهشا
افزای مییابد (تونن ،اسلیگرا ،اورت 0و همکاران0266 ،ا.
اا دیگر مطابعاتی اه به عوام شغلی تاثیرگرار بر شاداامی معلمشان و تشاثیر ایشن ششاداامی بشر
انگیز آنها پرداختهاند میتوان به مطابعه نیااوندز 8و همکاران (0260ا اشار ارد اه فرصت ارتقشاء
شغلی ،مظیط ساامانی مطلوب و روابط متقاب دوستانه مدیر -معلم را در افزای شاداامی و انگیشز
معلم تاثیرگرار یافتید .اا همین رو اسکابویک و اسشکابویک0266( 4ا و همچیشین پشرایس0260( 4ا
نشان داد اه رضایت اا مسئوبین مدرسه ،درآمد میاسم ،سشاختار ادارز میاسشم مدرسشه ،و روابشط
میاسم اارایان و معلم میجر به افزای اشتیاق معلم و رضایت وز میشود.
همچیین نتایج نشان داد اه مدرسه حدود  10درصد اا واریانس انگیشز ششغلی معلشم را تبیشین
مییماید .به عبارتی  10درصد اا تغییرات انگیز شغلی معلم ناشی اا تفاوت بین مشدارس بشود و 83
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درصد براز عوام سطح معلمان تبیین شد است .بدین معیی اشه فاشاز مدرسشه و جشو سشاامانی
حاام بر مدارس مختل بر میزان انگیز معلمان تاثیرگرار میباشد .امانی اه ساامانی چون مدرسشه
مشکالت معلمان را مرتفم ارد و فااز سابمی بر مدرسشه حشاام نمایشد ،انگیشز و رضشایت ششغلی
معلمان بیشتر میشود .رفتارهاز مداوم مدیران مدرسه در جهت پیشرفت شغلی معلمشان ،همکشارز
تیمی ،و مشورت باعث افزای برت معلمان اا شغ خود شد  ،و همچیشین ایششان احسشاس تعلشق
بیشترز نسبت به ساامان و مدرسه خود خواهید داشت .مطابعشات نششان داد انشد سیسشتم پشاداش
مثبت و اراشدهی مطلوب به معلمان در فااز سابم مدرسه انگیز شغلی معلمان را افشزای داد  ،و
وفادارز آنها را برمیانگیزاند ،بطوریکه مشکالت مربشوط بشه مدرسشه را مششکالت خودششان در ن شر
میگیرند (شا  ،اختر ،ظفر 6و همکاران0260 ،ا .فااز ساامانی مطلوب در مدرسه اا دو جیبه حشائز
اهمیت میباشد .ابتدا انگیز معلمان را براز تشالش بیششتر در جهشت دسشتیابی بشه هشدف افشزای
میدهد ،چرا اه ویژگیهاز یک ساامان مطلوب مانید سیستم پاداشی مثبت ،0روابط متقاب میاسشم
اارایان ،و اعتماد متقاب بهطور مستقیم و غیر مسشتقیم بشر عملکشرد و میشزان انگیشز افشراد تشاثیر
میگرارد .دوم آنکه فااز سابم مدرسه تیها بر یک فرد اثر نداشته ،و تمامی افراد را تشویق بشه ارائشه
بهترین عملکردشان ارد و حس تعلق و دببستگی را در آنها افزای مشیدهشد .امانیکشه معلمشان اا
مدرسه رضایت داشته باشید ،اا شغ خود رضشایت داششته و در نهایشت انگیشز بشاالیی بشراز انجشام
وظای مظوبه خواهید داشت .در این شرایط معلمان ششغ خشود را بشرتبخ  ،بشا اهمیشت و جابشم
میدانید( .امال و هیی 0223 ،8ا.
در تظلی دو سطظی با وارد اردن هر دو متغیر جو ساامانی و شاداامی معلم در تظلی  ،یافته-
ها نشان داد اند اه این دو متغیر در تبیشین انگیشز ششغلی معلشم نقش یکسشانی دارنشد .ششاداامی
معلمان میجر به اشتیاق بیشتر آنها براز سرمایهگرارز بیشتر در جهت بهبود موفقیتهاز تظصیلی
و اجتماعی دان آمواان میشود .اا سویی میتوان بشا توجشه بشه مطابعشات صشورت گرفتشه برخشی اا
موبفههاز جو ساامانی مطلوب مانید رابطه میاسم مدیر -معلم و روابط دوستانه دبیران با یکدیگر را
مقدمهاز براز ایجاد شاداامی در معلمان دانست .بوگلر 4و همکاران (0264ا در مطابعه خود نششان
دادند اه جو ساامانی و روابط بین معلم و مدیر مدرسه بهعیوان رهبر سیستم بر میشزان ششاداامی و
انگیز معلمان تاثیر میگرارد .در این مطابعه حمایت مدیر مدرسه میجر به افشزای انگیشز بیرونشی
شد و تاثیر چیدانی بر شاداامی معلم ندارد ،در صورتی اه روابط دوسشتانه و متقابش مشدیر -معلشم
1. Shah, Akhtar & Zafar
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میجر به افزای انگیز درونی معلمان شد و شاداامی معلم را افشزای مشیدهشد (تیکش  ،چیشگ ،و
ایم0266 ،6ا .همسو با این امر چییومونا و ساندادا0264( 0ا نشان دادند اه حمایت ساامانی میجشر
به بهبود عملکرد آنها میشود ،اه این بهبود عملکرد ،شاداامی معلمان را در پی داششته و در نهایشت
رضایت شغلی معلمان افزای مییابد .اا این رو برخی اا پژوه ها پیشیهاد میدهید اه مدرسشه بشا
ایجاد یک فااز ساامانی مثبت ،ااه استرس و تییدگی ،و همچیین رابطشه سشااند مشدیر-معلشم
میجر به افزای شاداامی معلمان شد  ،تا در نهایت رضایت ششغلی و انگیشز معلمشان افشزای یابشد
(افانی0262 ،8؛ اوبی ،شاپکا ،و پرز0260 ،4ا.
با توجه به یافتههاز پژوه حاضر و مطابعات مورد بررسی ارار گرفته میتوان بیان داششت اگشر
عواملی اه میجر به جو ساامانی مطلوب و شاداامی معلمان میشوند ،در مدرسه فراهم شوند ،انگیشز
معلمان افزای مییابد .همچیین یافتهها حاای اا آن اسشت بشا فشراهم اشردن عشواملی مانیشد روابشط
صمیمانه بین معلمانان و و دیگر اعااز ساامانی مدرسه ،ن یررابطشه میاسشم مشدیر-معش و درآمشد
میاسم ،حمایت مدیر و فااز سابم در مدرسه میتوان انگیز معلمان را افزای داد و عملکرد آنهشا
را در فرایید یاددهی -یادگیرز بهبود بخشید.
منابع
علی پور ،احمد .نورباال ،احمد علی (6873ا .بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسششیامه ششاداامی آاسشفورد.
اندیشه و رفتار.63-14 ،44 .
نق  ،اهرا (6831ا .تظلی چید سشطظی راهکشارز بشراز خطاهشاز حاصش اا تجمیشم داد هشا :اسشتفاد اا
داد هاز سطح دان آموا و معلم تیمز  .0266فصلیامه مطابعات انداا گیشرز و اراششیابی آمواششی،7 ،
.607-641 ،63
Adebayo, A, S., & Gombakomba, T. (2013). Dimensions of teachers’ job satisfaction in
primary schools in Gweru District, Zimbabwe: a factor analysis. European Scientific
Journal, 9(25), 309-317.
Ahmed I, Nawaz M and Iqbal N (2010), Effects of motivational factors on employees
job satisfaction a case study of University of the Punjab, Pakistan, International
Journal of Business and Management 5(3): 70-80.
Allen, R., Burgess, S. and Mayo, J., 2012. The teacher labour market, teacher turnover
and disadvantaged schools: new evidence for England. Working Paper No. 12/294.
Amos A (2013), Refocusing adult literacy, non formal education and long life learning
education for multiliteracies in Africa, Journal of Education and Practice, 4(10):1-6

31

1. Tickle, B. R., Chang, M., & Kim
2. Chinomona & Sandada
3. Ofuani
4. Collie, Shapka & Perry
فصلیامه مشاور شغلی و ساامانی /دور  ،66شمار  /42پاییز 6833

 ااربرد مدل یابی دو سطظی معلم و مدرسه: شاداامی معلم و جو ساامانی،انگیز شغلی معلم
Appiah-Agyekum N, Suapim R, Peprah S (2013) Determinants of job satisfaction
among Ghanaian teachers, Journal of Education and Practice 4(3): 43-50
Atteberry, A., Loeb, S. and Wyckoff, J., 2016. Teacher Churning Reassignment Rates
and Implications for Student Achievement. Educational Evaluation and Policy
Analysis, 20(10): 1-28.
Bahahudeen S (2014), Analysis of teacher motivation on the overall performance of
public basic school in the Wa Municipality, Journal of Education and
Practice,5(30):131-114.
Barnett E (2013) An analysis of community involvement in primary schools in Malawi,
International Journal of Educational Development 33:497-509.
Bogler, R., & Nir, A. E. (2015). The contribution of perceived fit between job demands
and abilities to teachers’ commitment and job satisfaction. Educational Management
Administration & Leadership, 43(4), 541-560.
Chinomona R (2014), Organisational Support and its influence on teacher job
satisfaction and job performance in Limpopo Province of South Africa,
Mediterrranean journal of Social Science, 5(9):208-214.
Christopher N, Munyua J and Okendo E (2014) Examining challenhges encountered in
promoting teacher job satisfaction in secondary schools in Kyenjojo District
Western Uganda, Journal of Education and Practice 5(27):118-121.
Chinomona, R., & Sandada, M. (2014). Organisational support and its influence on
teachers job satisfaction and job performance in Limpopo province of South Africa.
Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(9), 208.
Collie, R. J., Shapka, J. D., & Perry, N. E. (2012). School climate and social–emotional
learning: Predicting teacher stress, job satisfaction, and teaching efficacy. Journal of
educational psychology, 104(4), 1189.
Desa, D., 2016. Understanding non-linear modelling of measurement invariance in
heterogeneous populations. Advances in Data Analysis and Classification. 5(13):125.
Desa, D., Gonzalez, E. and Mirazchiyski, P., 2014. Construction of Scales and Indices.
In: Belanger, J., Normandeau, S. and Larrakoetxea, E. ed. TALIS 2013 Technical
Report. OECD. 6(1):145-295.
Forgha N and Mbella M (2013), Public expenditure and private invesment5 in
Cameroon a vector autoregressive approach, Journal of Emerging Issues in
Economics Finance and Banking 3(4): 818-832.
Hackman, J. R. and Oldham, G. R. 1976. Motivation Through the Design of Work:Test
of Theory. Organizational Behaviour and Human Performance.
Hettiarachchi, S. (2013). ESL teacher motivation in Sri Lankan public schools. Journal
of Language Teaching and Research, 4(1): 1-11.
Kamal, Y., & Hanif, F. (2009). Pay and job satisfaction: A comparative analysis of
different Pakistani commercial banks. 6(5):125-245.
MetLife. (2012). The MetLife survey of the American teacher: Challenges for school.
New York: MetLife.
Njiru, L. M. (2014). Job satisfaction and motivation among teachers of Kiharu District
in Kenya. Mediterranean journal of social sciences, 5(5): 135.

37

و بیال افالی

 اهرا نق، سوگید ااسمااد

Nyakundi, T. K. (2012). Factors affecting teacher motivation in public secondary
schools in Thika West District, Kiambu County. Unpublished Master Degree Project
submitted to School of Education Kenyatta University.
Ofuani, F. N. (2010). An analysis of factors affecting job satisfaction of women in paid
employment in Benin City. Edo Journal of Counselling, 3(1): 123-131.
Pongoh S (2014), The effect of principal leadership and achievement motivation on
teacher competence of public school teacher in Manado, Journal of Education and
Practice, 5(1):139-145.
Price, H. E. (2012). Principal–teacher interactions: How affective relationships shape
principal and teacher attitudes. Educational Administration Quarterly, 48(1), 39-85.
Quan-Baffour K and Arko-Achemfour A (2014), The Effects of a Lack of Career
Pathing on Job Satisfaction Among South African Teachers, Africa Education
Review, 11(1):1-16.
Rusu, G., & Avasilcai, S. (2013). Human Resource Motivation: An Organizational
Performance Perspectives. Fascicle of Management and Technological Engineering,
331-334.
Saka, K. A., & Salman, A. A. (2014). An Assessment of the Levels of Job Motivation
and Satisfaction as Predictors of Job Performance of Library Personnel in Nigerian
Secondary Schools. Journal of Balkan Libraries Union. 5(2): 26-33.
Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2011). Teacher job satisfaction and motivation to leave
the teaching profession: Relations with school context, feeling of belonging, and
emotional exhaustion. Teaching and teacher education, 27(6): 1029-1038.
Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2009). Does school context matter? Relations with
teacher burnout and job satisfaction. Teaching and teacher education, 25(3): 518-524.
Snijders, T., & Bosker, R. (1999). Multilevel analysis: An introduction to basic and
applied multilevel analysis. London: Sage.
Sellen, P., )2016(. Teacher workload and professional development in England’s
secondary schools: insights from TALIS. Education Policy Institute.
Shah, M. J., Akhtar, G., Zafar, H., & Riaz, A. (2012). Job satisfaction and motivation of
teachers of public educational institutions. International Journal of Business and
Social Science, 3(8): 34-42.
Tao, R. M. (2011). Perceived Organizational Support, Job Satisfaction, Task
Performance and Organizational Citizenship Behavior in China. Institute of
Behavioral and Applied Management. 3(5): 105-127.
Tickle, B. R., Chang, M., & Kim, S. (2011). Administrative support and its mediating
effect on US public school teachers. Teaching and Teacher Education, 27(2): 342-349.
Thoonen, E. E., Sleegers, P. J., Oort, F. J., Peetsma, T. T., & Geijsel, F. P. (2011). How to
improve teaching practices: The role of teacher motivation, organizational factors, and
leadership practices. Educational administration quarterly, 47(3): 496-536.
You, S. and Conley, S., 2015. Workplace predictors of secondary school teachers’
intention to leave: An exploration of career stages. Educational Management
Administration & Leadership, 43(4):561-581.

6833  پاییز/42  شمار،66  دور/فصلیامه مشاور شغلی و ساامانی

33

