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 چکیده

 این صورت گرفت. وپرورشآموزش معلمان ماندگاری به میل ارتقاء برای مدلی ارائه حاضر با هدفکاربردی پژوهش 

 محتددوا تحلیددل از کیفددی بخددش رد .شددد انجام کمی و کیفی ،یاهکتابخان بخش 3 در باشد،می ختهیآم نوع ازکه  مطالعه

متشدد ل از  کیفددی بخش در پژوهش ۀجامع .است  پیمایشی نوع از توصیفی اجرا نظر از یکم بخش در وگردید  استفاده

 هدفمنددد یریگ نموندده طریدد  از نفددر 19 تعداد که بود (باسابقه معلمین و مدیران) وپرورشآموزش ۀحوز رگانبخ ۀکلی

 متوسددطه اول مقطدد  هایدبیرسددتان معلمددان ۀکلیدد  متشدد ل از پددژوهش ۀجامعدد  نیددز کمددی بخددش در .شدددند انتخددا 

 بددرآورد نفددر 375 صددورتبه نمونه حجم کوکران فرمول براساس که بود 10975 تعداد به تهران شهر وپرورشآموزش

 معلمددان از پرسشنامه 323 تعداد ت یدرنها و توزی  ،منتخب  مدارس معلمان بین ماندگاری به میل ۀپرسشنام سپس. شد

 با) ساختاریافتهنیمه ۀمصاحب شامل کیفی بخش در هاداده یابزار گردآور .گرفت  قرار لیوتحلهیتجز مورد و شد دریافت 

 در و (پیشددنهادی یسددازوکارها تعیددین و معلمددان ماندددگاری به میل یهاشاخص و هامؤلفه ابعاد، تعیین برای انخبرگ 

 یادرجدده 5 مقیدداس مبنددای بددر( کیفی و هایکتابخانه مطالعه ترکیب  حاصل) ساختهمحق  ۀپرسشنام شامل کمی بخش

 یهاهیدد گو  پایددایی و واگددرا و همگددرا روایددی طریدد  از پرسشنامه روایی. بود مطلو  و موجود وضعیت  دو در لی رت

 و هاداده لیوتحلهیتجز جهت . ندشد دییتأ و محاسبه( 0/970) ترکیبی پایایی و (0/968) کرونباخ آلفای با نیز پرسشنامه

 معدداد ت یابیمدددل ،وابسددته t و یانمونددهتک t آزمددون ،یتشددافک ا یعامل لیتحل یآمار یهاآزمون از پرسشنامه روایی

 جددهیدرنت .شددد اسددتفاده Smart-PLS افددزارنرم از استفاده با یدییتأ یعامل لیتحل و کرونباخ فایلآ ،(SEM) یساختار

 شد دییتأ شاخص 38 و مؤلفه 8 و عدبُ 2 با معلمان ماندگاری به میل ارتقاء پیشنهادی مدل ،یدییتأ عاملی تحلیل انجام

 ماندددگاری بدده میل ارتقاء برای سازوکار 30 ادن تعدهمچنی. قرار گرفت  تائید مورد 99/ 0 نانیاطم با آن تناسب  ۀدرج که

 کیفیددت  افددزایش و معلمددان بدداانگیزه ماندددگاری بدده میددل ارتقدداء در تواندددیم دل مربوطددهمدد  کدده شددد پیشنهاد معلمان

 .باشد مؤثر وپرورشآموزش

 مدل  ،یاحرفه عوامل محیطی، عوامل معلمان، ماندگاری، به میل :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 نیازهای کنندهتأمین و افتهیرشد ،سالم یهاانسان به مستعد یهاانسان تبدیل جهت به وپرورشآموزش یبخشثمر مروزها

 هددادولت  تمددامی لدد ا باشددد مورد توجه محققان مددی یو اقتصاد اجتماعی فرهنگی، یاهبخش در جامعه یانسان یروین

 تولیددد از د اختصدداد دادن بخددش اعظمددیدرصددد و دانسددته خددود اساسی وظایف از را وپرورشآموزش به پرداختن

 وپرورشآمددوزش سددازمان نیروهددای نیمددؤثرتر معلمددان .(7د  1397 بند،عالقه) به آن هستند بودجه و ملی ناخالص

 اجددرا هدداآن ماندددگاری بددرای  زم و کددافی ۀانگیددز حفدد  و ایجاد زیادی جهت  حمایتی اقدامات و هابرنامه که هستند

 بدده توجددهعدددم. اسددت  آمددوزاندانددش یادگیری و آموزش کیفیت  بر مؤثر عوامل از باانگیزه نمعلما ماندگاری. دنشو یم

 انتقددال ،2مهاجرت ،1ریزش نظیر ییهاواژه با که شودمی هاآن ۀزیانگبدون ماندگاری سبب  معلمان یهازهیو انگ تمایالت

-می معلمی ۀحرف در ماندگاری به تمایلعدم دهندۀنشان هاآن و ت رار مشاهده است . همچنین درآمیخته 3جاییجابه و

 و معلمی ۀدر حرف ماندن به معلمان تمایل عبارت است از ماندگاری به میل از منظور .(13  د1395 لو،صنمگل)باشد 

-بدده که فرایندهایی اگر. است  بیشتر تالش برای انگیزه و شغلی وظایف درست  انجام موجب  که هم اری تداوم ۀانگیز

 ۀانگیددز این دده بددر عددالوه  باشددد هدداآن یهاخواسته و انتظارات نیازها، با منطب  دنشو می ارائه معلمان اریماندگ  منظور

و  یمدد یابراه (شددودنیددز مددی هدداآن یتعهددد سددازمان و یشغل ت یرضا افزایش باعث  کند،می تقویت  را معلمان ماندگاری

 دارای آمددوزاندانددش یادگیری بر آن ریتأث دلیل به انلممع در انگیزه با ماندگاری به تمایل .(3و  2د   1397 ،هم اران

 و اسددتعدادها شددناخت عدددم و هدداآن در یددادگیری یهازهیانگ کاهش آموزان،دانش 4تحصیلی افت . است  خاصی اهمیت 

 (370د   2005 ،،5بیلینگزلی) باشدمی مرتبط معلمان ماندگاری تمایالت و هازهیانگ به ،هاآن یهایتوانمند

 دستیابی که مواقعی. است  آن مطلوبیت  زانیو م شغلی در تحرک  سهولت  عامل 2 تاب  ،در شغل ماندگاری به یلتماعدم

 بمانددد خددود شددغل در ماندددگاری بدده تمایددل بدددون اسددت  مم ددن ناراضددی فددرد نیسددت، ریپدد ام ان مناسب  شغل به

از  مددؤثر هایبرنامدده تدددارک  ورمنظبدده معلمددان ماندددگاری بدده میددل بددا عوامل مددرتبط .(285  د1387 ،6آرمسترانگ)

 ،9کدداری یزندددگ  کیفیددت  ،8یتعهددد سددازمان،  7یسددازمان ت یدد حما ادراک  ملنند عواملی. باشدمی یبررسقابل موضوعات

 متخصصددان دگاهیدد از د 11مندددیحرفه و فددردی عوامددل اقتصادی،_اجتماعی محیط ،10شغلی یهایژگ یو شغلی، رضایت 

 .(4  د1395 لو، صنم گل) شوندیم شناخته معلمان یماندگار به میل بر مؤثر عوامل عنوانبه

 بدده معلمددان میل کاهش موجب  کشورها از بسیاری در معلمی شغل نامطلو  وضعیت  که گفت  توانمی حاضر در حال

 ج   برای جدی مانعی دیگر سوی از .است شده و بااستعداد مندعالقه معلمان شغل ترک  و معلمی شغل در ماندگاری

 
1 Decline 
2 migration 
3 displacement 
4 Academic failure 
5 Billingsly 
6 Armestrong 
7 Perceived Organizational Support 
8 Organizational Commitment 
9 Quality of Work Life 
10 Job Charactristic 
11 Professionalization 
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 نددامطلو  دسددتمزدوحقددو  و کدداری شرایط دلیلبه عمدتاً ،دانشمندان از برخی نظربه که باشدیم ممتاز نالیالتحصفارغ

 اصددولی یهااسددت یس نداشددتن که داد نشان ایران وپرورشآموزش شناسیآسیب  .(1392 رستگار، و زاده حسین) است 

های صورت پژوهش براساس. هستند هاب یسآ اهم از معلمان از حمایت  یاشب ه نظام فقدان و نگهداشت  و حف  برای

 کارشناسددی تحصیلی مدارک  دارای معلمان درصد 80از  بیش و عام طوربه معلمان درصد 43 حدود ،ایران در گرفته در

 تددرک . (1391 طددو بی، و پوراشددرف) ندارند را هم اری تداوم و وپرورشآموزش در ماندگاری به میل دکترا، و ارشد

 از اندددعبارت معلمان شغل ترک  عوامل. است  المللیبیندر سطح  کارآمد معلمان کمبود در مؤثر ملااز عو  معلمان شغل

در  .(2018 ،1پیددوواروا و گیگددر) ضددعیف کددار شددرایط و زیاد کار میزان معلم، آمادگی هایبرنامه کیفیت  پایین، حقو 

 افددزایش را مددالی یهامشو  علوم، و اضییر باکیفیت  معلمان نگهداری و ج   برای آمری ا مدارس و هاالت یا یبرخ

 ۀتوسددع یهابرنامدده اجددرای  یدد از طر معلمددان اسددتقالل افددزایش برای اقداماتی و بخشیدند بهبود را کاری شرایط داده،

ۀ ادار .(2017 ،2کنددل مددک) نددداهداد انجددام درس کددالس در بیشددتر کنترل ج   معلمان به اختیارات دادن یا یاحرفه

 تمرکددز شامل را معلمان ماندن به میل در مؤثر ۀگانهشت  عوامل تحقیقی در( 2018) آمری ا یدایورلف وپرورشآموزش

بددا   سطح یهاآزمون کاهش تدریس، برای بیشتر زمان اختصاد آماده، معلمان استخدام با آموزاندانش یادگیری روی

و  مددؤثر معلمددان حفدد  کار،تازه یاحرفه انلمعم از حمایت  رقابتی، هایپرداخت  یاندازراه آموزش، به دادن اولویت  و

 .کرد اعالم موفقیت  شناختن رسمیت به و پیشرفت  برای فرصت  ایجاد ،کارآمد

 توسددط کارکنددان ماندددگاری بدده میددل موضددوع ۀدربددار متفاوتی هایمدل تاکنون که گفت  باید فو  مطالب  به عنایت  با

 بدده و داده ارائدده را هامدددل کشورشان بومی شرایط به توجه با و منظر خود از هاآن از هریک که شده ارائه پژوهشگران

 در تدداکنون کدده ندددنشددان داد هابررسددی. نمودنددد توجه ماندگاری به تمایل موضوع از متفاوتی ابعاد و هامؤلفه متغیرها،

 شددرایط بدده جددهو ت بددا .نشده ارائه ،باشد ایران وپرورشآموزش و نظام بومی شرایط با متناسب  که مناسبی مدل کشور ما

 تددا شددد آنبر  پژوهشگر ایرانی، معلمان در خدمت  ترک  به لیو تما کشورمان... و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، متفاوت

 با و بررسی را معلمان ماندگاری به میل یو سازوکارها موجود وض  سنجش، مناسب  ابزار ،هاو شاخص هامؤلفه ابعاد،

 .باشد کشور ورشروپآموزش ازین یگویپاسخ مدلی ارائه

 بدده تمایددل .شددودمی اطددال  سددازمان بدده متعهدشدددن بدده افراد  یو تشو  کارکنان ۀانگیز با ماندن به ماندگاری به تمایل

 خود عضویت  ،زهیو انگ لیبا تما و کردهریزیبرنامه در سازمان عضویت  تداوم برای کارمند که است  ایدامنه ماندگاری

 .(2013 پرایس،  2014 ،3نولن و رتنرگ ) کندمی حف  سازمان یک در را

و  سازمان حرفه، به نسبت  آن یمناب  انسان که باشد در این زمینه ایتازه حرف تواندمی زمانی وپرورشآموزش سازمان

 آموزشددی، سددازمان یددک اثددربخش نیروهددای تمددام بین در معلمان این ه به توجه با. نشان دهند تعهد کاری، یهاارزش

 و یشددغل ت یرضددا بدده منجر تواندمی سازمان، توسط هاآن تأمین چگونگی و نیازها به توجه ل ا  دتنسه عامل ترینمهم

 سددازمان اسددتراتژیک از مسددائل ایددران وپددرورشآمددوزش شناسددیآسیب  .(2  د1396 احمدددی،) شود اهداف پیشبرد

-شمار مددیبه هاآن از ت یامو ح نگهداشت  برای اصولی یهااست یس فقدان ،هاآن مش الت و معلمان ،وپرورشآموزش

 .(2د   1395 لو،صنمگل)رود 

 
1 Geiger & pivovarova 
2 Mc Connell 
3 Gaertner & Nollen 
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معتقددد  هدداآن .شددد شددروع( 1958) 1وسایمون مارچ از پژوهش سازمان ترک  ایو  ماندن برای کارکنان تمایالت بررسی

 مشددارکت  بددا کدده دارنددد لیدد تما و داشته بیشتری یسازمان ت یادراک حما انگیزشی، پاداش دریافت  با کارکنان که بودند

 اقتصددادی، متغیرهددای کدده تمددام کردنددد سددعی مدددلی در( 1981) ومددولر پرایس. کنند جبران را آن ،در سازمان نها عف

و  آلن) کنند نییتب را سازمان ترک  یا ماندن برای کارکنان تمایالت و ترکیب  را ساختاری و شناختیروان ،یشناختجامعه

عوامددل  شددامل کارکنان ماندگاری به تمایل بر مؤثر عوامل تهسد 3 به خود در مدل( 1982)  3موبلی .(2013 ،2هم اران

 نارضددایتی که دندیرس جهینت این به یدر مدل( 1995)  4گریفیث  و هام. پرداخت  فردی یهایژگ یو و سازمانی ،یاقتصاد

 مددؤثر یامتغیرهدد  یدر مدل( 2001) 6پرایس .(2004 ،5وینترتون) شودیم از سازمان خروج ۀتف ر دربار به منجر از شغل

 یدر مدددل( 2004) وینترتددون. کردمیتقسدد  زادرون و( محیطددی متغیرهددای) زابددرون ۀدسددت 2 به را ماندگاری به تمایل بر

و  یانسددان نیددروی بازار هایفرصت  ،یتعهد سازمان ،یشغل ت یرضا عنصر 4 که گرفت  جهینت یو کاربرد جام  مفهومی،

 .هستند مؤثر در سازمان ماندگاری یبرا کارکنان تمایل بر شغلی جاییجابه در سهولت 

 ۀدربددار یدر مدددل( 1993)  7اسددمیت  و برونددل اند.شده ارائه معلمان ماندگاری به تمایل ۀباردر ییهامدل دیگر سوی از

بددر  بددر جامعدده حدداکم هایایدددئولوژی و هدداارزش کدده گرفتنددد نتیجه معلمان تمایالت بر مؤثر متغیرهای تعامل کیفیت 

و  فردی بیرونی، اصلی عامل دسته 3 که داشت  اظهار مدلی در( 1993) بیلینگزلی. هستند مؤثر انلمعم رفتاری التیتما

 را معلمددی شغل احراز شرایط عامل نیز دیگری مدل در وی. هستند مؤثر معلمی شغل ترک  به معلمان میبر تصم یشغل

 3 بدده را خدددمت  تددرک  بر مؤثر عوامل یقیتحق در( 2009) 8فورمن. کرد اضافه خود قبلی مدل به چهارم عامل عنوانبه

 عوامددل ،(یسددازمان و تعهددد عمل ددرد پرداخت، ،یشغل ت یرضا) کار به عوامل مربوط از اندعبارت که کرد تقسیم گروه

( 2010) 9و هم دداران لددی(. هاهیاتحاد و بی اری نرخ) خارجی عوامل و( کار ۀسابق و تحصیالت جنسیت، سن،) فردی

 کنترلقابددل عوامددل. کردنددد تقسددیم کنترلرقابددلیغ عوامل و کنترلقابل عوامل گروه 2 به را ت مخد ترک  بر مؤثر عوامل

 یرویدد ن و کمبددود خارجی یهافرصت  ،یساختار سازمان شامل کنترلغیرقابل و عوامل رهبری سبک و کار طیشامل مح

 .باشندمی کار

 :باشندمی ذیل شرح به معلمان ریاماندگ  به میل بر رگ اریتأث اصلی عوامل نظری، مبانی به توجه با

جددوی شددغل، واز جسددت  اندددعبارتبر تمایددل بدده ماندددگاری معلمددان  رگ اریتأثعوامل اقتصادی : اقتصادی عوامل •

-گددل) شددغلی جددایگزین یهافرصت شغلی، نرخ بی اری و  ییجاجابهبازار نیروی انسانی، سهولت در  یهافرصت 

 .(28  1395 لو،صنم

 اختصدداد ومزایددا،حقو  میزان از اندعبارت معلمان ماندگاری به میل بر مؤثر عوامل این: هیارف و معیشتی عوامل •

بددین کدده  ندددبرخی تحقیقددات نشددان داد نتایج. معلمان رفاه برای وپرورشآموزش و تالش رفاهی و یحیمراکز تفر

 
1 March & simon 
2 Allen & Etc. 
3 Mobley 
4 Hom & Griffith 
5Winterton 
6 Price 
7 Brunel & Smith 
8 Foreman 
9 Lee 
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حدددود حقددو  معلمددان  و شدههشناختترین عامل مهم عنوانبهبه ماندن معلمان، حقو   لیبر م مؤثرعوامل مختلف  •

( بددا بررسددی 2003)  2(. اینگرسددول و اسددمیت 2003، 1تر است )دارلینگ و هاموندپایینمشاغل مشابه  درصد از 20

بودن حقو  دریافتی خود را با تمایل به تددرک معلمان، پایین چهارمسهکه بیش از  ندمعلمی دریافت ۀد یل ترک حرف

 اند.معلمی مرتبط دانسته ۀحرف

 و منزلددت  جایگاه مدیران، به اعتماد از نداعبارت معلمان ماندگاری به میل بر مؤثر اجتماعی عوامل: یل اجتماعامعو  •

تمایددل بددرای  بددر مددؤثرعوامل اجتماعی  نیتراز مهم یمنزلت اجتماع عامل .یو اجتماع سازمانی ت یحما ،اجتماعی

 یبرخدد در مطلددو   اجتماعی معلمددان در حددد یهاتهاسو خو  انتظارات( 2005) 3ال عبی ماندگاری است. به نقل از

( نتیجدده 1394) یدیرشدد رسولی و  .(2015چاپمن، ) شودینم برآورده ،تری داردتدریس که موقعیت پایین کشورها

 .است  دانشی کارکنان ماندن قصد بر غیرمستقیم اثر نیتریقو  و مستقیم اثر دارای سازمانی حمایت که  گرفتند

 اجددرای صددحیح، اسددتخدام و از جدد   اندددعبارت معلمددان ماندددگاری به لیبر م مؤثر لیغش عوامل: شغلی عوامل •

 لددو،صددنمگددل) بددازخورد و شددغلی تنددوع شغلی، استقالل وظیفه، اهمیت  وظیفه، هویت  ،یاحرفه ۀتوسع یهابرنامه

 .(55د   1395

 درونددی، پدداداش انسددانی، ت از کرامدد  اندددعبارت ماندددگاری بدده لیدد بر م مؤثر شغلی رضایت  عوامل: شغلی رضایت  •

 کدده اسددت  معتقد زنیراب .یغرور سازمان و تعل  فبینیخوش ،نفساعتمادبه یا خودکارآمدی انسانی، روابط حاکمیت 

 قابددل شددغلی رضددایت  افزایش برای تالش ل ا  گرددیم منتقل کارکنان کاری زندگی به شغلی رضایت  جیو نتا آثار

 .(1397 رابینز،) شودیم توجیه

 فرصددت  ارتقدداء، و فرصددت  یسا رستهیشا از اندعبارت ماندگاری به میل بر مؤثر عوامل این: کاری یدگ زن کیفیت  •

 امنیددت  رهبری، و سبک ساختار محوله، یکار اضاف حجم شغلی، استرس ،یریگ میدر تصم مشارکت  شدن، ایحرفه

جددوی وکه در جسددت  داندیم شیرو عنوانبهکیفیت زندگی کاری را  4وک چیو . کار محیط فیزی ی طیو شرا شغلی

 .(273  د2003وک چیو، ) بهبود شرایط کلی محیط کار در کل سازمان یا واحدهای فرعی آن باشد

 بودجدده، تخصیص حمایتی، قوانین وجود از اندعبارت مؤثراند ماندگاری به میل بر که قانونی عوامل: قانونی عوامل •

 ،امددروزی جوامدد  در وپرورشآمددوزش اهمیت  به توجه با. ارشد نمدیرا حمایت  و قوانین تصویب  با جایگاه ارتقاء

 متناسددب، و کددافی بودجدده اختصاد آموزشی، نظام در مهم عنصری عنوانبه معلمین از کنندهت یحما قوانین وجود

 کشددور ارشددد مدددیران و مسددلولین حمایددت  و مددرتبط قوانین تصویب  با معلمین و وپرورشآموزش جایگاه ارتقاء

 .باشدمی مؤثر بسیار معلمان ماندگاری به میل ارتقاء و رضایت  زایشفا در تواندیم

 مؤثرانددد معلمددان ماندددگاری بدده لیدد بددر م که یو اجتماع سازمانی عدالت  موثر عناصر: اجتماعی و سازمانی عدالت  •

 .سازمانی و عدالت  اجتماعی عدالت  تبعیض، فقداناز  اندعبارت

 
1 Darling & Hammond 
2 Ingersol & Smith 
3 Alkaabi 
4 Vecchio 



 رشوپروآموزشارائه مدلی برای میل به ماندگاری در معلمان سازمان 

87 

در ( 2019) 1و هم دداران هلمددز. اندددپرداخته یبدده ماندددگار میددل عضددو مو  بدده زیادی پژوهشگران در طول دهۀ گ شته

 ثابددت  حلراه معلمان نگهداری ،وپرورشآموزش ادارات برای که گفتتند آمری ا وپرورشآموزش وزارت برای یگزارش

 تحقیقددی در( 2018) 2وایددنمن مددارلو . نندددک  تدددوین خود معلمان حف  برای هاییبرنامه باید ادارات و ندارد ی سانیو 

 عوامددل بدده نسددبت  هدداآن نگددرش و موجددود حمددایتی یهاسددتمیس به نسبت  استخدام تازه معلمان نگرش بررسی برای

 3رولنددد. دارندن ت یرضا خود یشغل ژیپرست از کارتازه معلمان که دادند نشان ،معلمان ماندگاری به تمایل ۀکنندبینیپیش

(، درصددد 75) مانند حقو عواملی  داد کهنشان  معلمان شغل ترک  و یماندگار د یل بررسی برای تحقیقی در( 2015)

معلمان بددرای ماندددن یددا  میتصم( بر درصد 26( و شرایط احراز )28درصد (، استرس )درصد 30پیشرفت شغلی ) عدم

و  های شددغلی معلمددان انگلیسددیانگیزهۀ تحقی  مقایس ( در2015) 4اس ات . دینهام وباشندمی مؤثرمعلمی  ۀترک حرف

. منبدد  هسددتندشددغل  ایددن دلیل اصلی برای انتخددا ی درونی شغل معلمی هاپاداشعالقه و دادند که   استرالیایی نشان

ها و  ناشددی از انگیزاننددده ًعمدددتاً هدداآنهای نارضایتی که یدرحال  است  هاآنشغل  دورنی یهاپاداشرضایت معلمین، 

و معلمددان کشددورهای اسددترالیا  یهددد سددازمانعت ۀدر تحقیقددی دربددار( 2013) 5و هم اران بیرونی است. دی یهاپاداش

ترین عاملی است که بر تفسددیر که هویت معلمان مهم داند نشان هاآن یسازمانتعهد بر  مؤثرعوامل  ییو شناسا سیانگل

، انگیددزش، یددیگراترین عامل مرتبط با تخصددصمهم یتعهد سازمانهمچنین . گ اردمی ریتأثاز کارشان  هاآنو استنباط 

و تمایل به ماندگاری است. معلمان مدارس دو کشور بر این ن ته تواف  داشتند که محیط  آمدی، رضایت شغلیخودکار

بررسی د یل  تحقیقی برای ( در2012. تای و اوبرین )شودیم هاآندر حمایتی از عواملی است که منجر به حف  تعهد 

 انددد ازعبددارت اندددکردهشددغل خددود را تددرک  قددبالًل معلمددانی کدده یدد ترک خدددمت معلمددان باتجربدده نشددان دادنددد د 

 گددوییپاسددخعدددم آمددوزان،دانش اولیدداء ت یحماعدم آموزان،دانش یهانگرش شغلی، وظایف افزایش ،یریپ ت یمسلول

 از اندددنیددز عبددارت د یل معلمانی که تمایل به ترک خدمت داشتند. حقوقی و مالحظات پایین شغلی ایگاهج مدیریت،

 و گددو غیرپاسددخ مدددیریت  معلمددی، شددغل پایین اجتماعی ایگاهج ،یریپ ت یمسلول شغلی، وظایف یشزااف ،پایین حقو 

 بددده میددل بددا مددرتبط عوامدل و کشف شناسدایی بداهددف یتحقیق در( 1397) و هم اران ابراهیمی. اولیاء ت یحماعدم

 زیرمؤلفدده، 4 بددا یاعتمدداد سددازمان و انسانی کرامت  هایهمقول ،وپرورشآموزشسازمان در  معلمان_دانشدجو  ماندگاری

 ۀحرفدد  ریمسدد  و هاشایسدددتگی ۀتوسدددع زیرمولفه، 7 با یسازماندرون جو  و محیط ،زیرمولفه 3 با خدمات جبران کفایت 

 فددهزیرمول 6 بددا یرونیب طیمح و ایحرفه منزلت  ارتقاء فرایند، و ورودی در و شاغل شغل سب تنا زیرمولفه، 8 با معلمی

 ترک  به و تمایل استعداد مدیریت  بین ۀرابط بررسی هدف با یتحقیقدر ( 1396) و هم اران اشرفی. دکردن ییشناسا را

 مدددیریت  کدده دادنددد نشددان ،شهر تهددران متوسطه دوم دوره دبیران ۀکلی نیدر ب یشغل دلبستگی میانجی نقش با خدمت 

. اسددت  مددؤثر دبیران خدمت ترک  به مایلت بر شغلی دلبستگی یاواسطه با نقش غیرمستقیم و مستقیم صورتبه استعداد

 نقددش بررسی باهدف یتحقیقدر ( 1396) احمدی. دارد جالبی ریتأث خدمت  ترک  به بر تمایل شغلی یبستگدل همچنین

 6 منطقدده متوسددطه دوم ۀدور هایدبیرستان معلمان ماندن به میل در شدهادراک  سازمانی حمایت  و شناختیروان ۀسرمای

 و شدددهادراک  سددازمانی حمایددت  ،شناختیروان ۀسرمای میزان پاسخگویان، که داد نشان 95-96 لیتحصی در سال تهران

 حمایددت  یرهددایمتغ نیبدد  کدده ندددداد نشددان همچنین هایافته. اندکرده ارزیابی از متوسط با تر را در شغل ماندن به لیم

 
1 Holmes, Parker & Gibson 

2 Marlow & Inman 
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4 Dinham & Scott 
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 هدف با تحقیقیدر ( 1394) رشیدی و ولیسر. دارد وجود یرناداو مع مثبت  رابطۀ یهمبستگ و ماندن به لیم ،سازمانی

 دادنددد کدده نشددان انسددانی مندداب  مدیریت  یهاوهیاز ش استفاده با دانشی کارکنان یو نگهدار حف  مدل و تبیین طراحی

از  یاهیرو و عدالت  یسازمان ت یحما ،فرصت مشارکت  ،ایو مزا حقو  ،هامهارت ۀتوسع شامل انسانی مناب  یهابرنامه

 میددان از و هدرکدد  یندد یبشیپ را ماندددن قصد توانندیم مدیران به اعتماد و سازمانی تعهد شغلی، رضایت  ایمتغیره  یطر

 و جعفددری. اسددت  دانشددی کارکنددان قصد ماندن بر غیرمستقیم اثر نیتریقو  و میاثر مستق دارای سازمانی حمایت  ،هاآن

 رفتددار و شددناختیروان ۀسرمای ،شدهادراک  یمانساز حمایت  بین ۀرابط بررسی باهدف تحقیقی در( 1392) مقدممجیدی

 ۀسددرمای بددین، سددازمانیشددهروندی  رفتددار و شددده ادراک  سددازمانی حمایددت  بددین دادند کدده نشان یسازمان شهروندی

 دارنددامع ۀرابطدد  نیز شناختیروان ۀسرمای و شده ادراک  سازمانی حمایت  بین و سازمانی شهروندی رفتار و شناختیروان

 ۀانگیز با ماندگاری به میل با مرتبط عوامل و کشف شناسایی برای تحقیقی در( 1391) طو بی و شرفراپو . دارد وجود

 یهددایژگ یو معلمددان، کدداری زندگی کیفیت  که گرفتند نتیجه وپرورشآموزش انسانی مناب  ۀحوز و کارشناسان معلمان

 بددر مددؤثر اساسددی عوامددل از معلمان، شغل کردن ایحرفه و یصاداقت_اجتماعی محیط فردی، یهایژگ یو معلمی، ۀحرف

 و هم اران رسولی. است  معلمی در حرفه هم اری و تداوم بیشتر تالش برای هاآن تمایل و معلمان باانگیزه ماندگاری

 نیسددازما حمایددت  که دادند نشان کارکنان خدمت  ترک  نیت  تحریک بر مؤثر عوامل شناسایی برای تحقیقی در( 1391)

تددأثیر  خدددمت  تددرک  نیددت  بر احساسی تعهد و شغلی رضایت  توزیعی، عدالت  ،شناختیروان دادارقر نقض ،شدهادراک 

و  ریاضددی معلمددان نگهداشت  در مؤثر مختلف عوامل روابط بررسی برای تحقیقی در( 2017کنل )مک. دارند معناداری

 معلمان، تجربی سنوات زانیو م آموزاندانش غیبت  دی،اقتصا_اجتماعی طیشرا ریتأث که داد نشان معلمی ۀدر حرف علوم

 حقددو ، از رضددایت  و معلمددان اسددتقالل مدددیریت، حمایددت  کهیدرحال داشت، معلمان استقالل با مستقیمی همبستگی

 معلددم، نگهداشددت  عوامل نیاز ب همچنین .ندردا ارتباط معلمی ۀحرف در ماندن برای معلمان این نیت  با مستقیماً همگی

( در بررسددی رضددایت شددغلی معلمددان و 2017تلددر )رم. هسددتند رابطدده ترینقددوی دارای دسددتمزد و از حقو  رضایت 

  درصد معلمین از شغل خود راضی بودند 77این ه  باوجودبرای انتخا  شغل معلمی نتیجه گرفت که  هاآنهای انگیزه

 .کنندیما انتخا  شغل معلمی ر ،فرصت دوباره در صورتکه  کردند انیب هاآندرصد  37تنها 
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 نظددر در وپرورشآمددوزش معلمددان ماندگاری به میل برای ذیل مفهومی مدل پژوهش، ۀپیشین و نظری مبانی به توجه با

 .گردد ارائه نهایی مدل عنوانبه نظر مورد یهامؤلفه در خصود خبرگان تأیید صورت در تا شدهگرفته

 

 
 

 پژوهش  مفهومی مدل : 1 ش ل

 

 ی پژوهششناسروش

صددورت بدده کیفددی بخش در اجراۀ نحو  نظر از و کاربردیصورت به هدف نظر از ،آمیخته پژوهش این در مطالعه روش

 ،هایکتابخانددهمددرور  بخددش 3 در مطالعدده این. است  پیمایشی وعن از توصیفی صورتهب کمی در بخش و محتوا تحلیل

 و هامؤلفدده ابعدداد، تعیددین بددرای انخبرگدد  بددا فتهاریاسدداختنیمدده ۀمصدداحب شددامل کیفددی بخددش .شد انجام کمی و کیفی

 شددامل کیفددی در بخش آماری ۀجامع بود. پیشنهادی یسازوکارها تعیین جهت به معلمان ماندگاری به میل یهاشاخص

 هدفمنددد یریگ نموندده طریدد  از نفر 19 تعداد که است  (باسابقه معلمین و مدیران) وپرورشآموزش ۀخبرگان حوز ۀکلی

 ۀ سددازمان متوسددط اول مقطدد  هایدبیرسددتان معلمددان ۀکلیدد  شددامل پددژوهش ۀجامعدد  نیددز کمی بخش در .نددش ا انتخ

 سددپس و بددرآورد نفددر 375 نموندده حجددم کوکران فرمول براساس که ندبود( نفر 10975) تهران شهر وپرورشآموزش

 معلمددان از پرسشددنامه 323 تعددداد ت یدد درنها .شددد توزیدد  منتخددب  مدارس معلمان بین در ماندگاری به میل ۀپرسشنام

 بخددش در و سدداختاریافتهنیمه ۀمصاحبمتش ل از  کیفی بخش در هاداده گردآوری ابزار .ندشد لیوتحلهیتجز و دریافت 

 یادرجدده 5 مقیدداس مبنددای بر( کیفی و هایکتابخانه مطالعه ترکیب  حاصل) ساختهمحق  ۀپرسشنام دوش ل از مت کمی

 یهاهیدد گو  پایددایی ،واگددرا و همگددرا روایددی طریدد  از پرسشددنامه روایی. بود  لو مط و موجود وضعیت  دو در لی رت

 از هدداداده لیوتحلهیدد تجز جهت . شد دییتأ و محاسبه( 0/970) ترکیبی پایایی و (0/968) کرونباخ آلفای با نیز پرسشنامه

 ،(SEM) یسدداختار معدداد ت یابیمدددل ،وابسددته t و یانموندده تک t آزمون ،یتشافک ا یعامل لیتحل یآمار یهاآزمون

 .شد استفاده Smart-PLS افزارنرم از استفاده با پرسشنامه روایی بررسی برای یدییتأ یعامل لیتحل و کرونباخ آلفای
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 هاافتهی

 توصیفی یهاافتهی

 مشخص را خود جنسیت  درصد 0/9 معادل نفر 3 و مرد درصد 33/1 ،زن گویانپاسخ ددرص 65/9 پژوهش این در •

 .ن ردند

 22/3 ،سال 50 تا 40درصد 48 سال، 40 تا 30درصد 17/5 سال، 30 تا 20 نیب نندگانک ت ک شر زا صددر 11/8 سن: •

 .ن ردند مشخص را خود سن درصد 0/3 معادل نفر 1 و سال 50از  با تر درصد

 خددود تأهل وضعیت  درصد 0/9 معادل نفر 3 و مجرد درصد 17/3 ،متأهل گویانپاسخ درصد 81/7 :تأهلوضعیت  •

 .ن ردند مشخص را

و  سانسیلفو  درصد 42/4 ،لیسانس درصد 44/9 ،پلمیدفو  درصد 2/8 دیپلم، گویانپاسخ صددر 9/6 ت:تحصیال •

 خود را مشخص ن ردند. تحصیالت درصد 0/3 معادل نفر 1

 سال، 15 تا 11 درصد 8/7 سال، 10تا  6 درصد 9/9 سال، 5 از مترک  و سال 5 انیگو از پاسخ درصد 6/8 :کار ۀسابق •

 درصددد 0/6 معددادل نفددر 2 و سال 25 از با تر درصد 41/5 ،سال 25 تا 21 درصد 22 سال، 20تا  16 درصد 10/5

 .ن ردند مشخص را خود کار ۀسابق

 ،یعلوم انسان درصد 43/7 ،یعلوم تجرب درصد 20/1 ی،خارج یهازبان انیگو اسخپ از درصد 1/ 12 :یلیتحص ۀرشت •

 تحصیل کردند. هارشته سایر در درصد 4و  هنر درصد 2/5 ی،نف و ریاضی درصد 17/6

 ۀخاندد  درصددد 0/6 ،مسددتأجر درصددد 19/9 ،یمنزل پدر درصد 11/2 ،خانهصاحب  گویانپاسخ 65/6 درصدمنزل:   •

 خص ن ردند.عیت منزل خود را مشوض درصد 0/6 معادل نفر 2 و سایر درصد 2/2 ،یسازمان

  و قراردادی درصد 5/3 پیمانی، درصد 4/3 التدریس،ح  درصد 5/9 رسمی، گویانپاسخ 83/6درصد خدام:نوع است •

 ایر اعالم کردندد.سخدام خود را نوع است 0/9درصد

•  

 :استنباطی یهاافتهی

 ند؟اکدام معلمان ماندگاری به میل یهامؤلفه و ابعاد: 1 سؤال ❖

 2 ان،رگدد خب با مصاحبه و ماندگاری به میل ۀپیشین و اتیادب در مرور ،ایکتابخانه مطالعات از حاصل یهاافتهی ترکیب  اب

 .( استخراج شدند1شماره ) جدول شرح به گویه 46 و شاخص 38 مؤلفه، 8 عد،بُ
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 میل به ماندگاری معلمان یهاشاخصو  هامؤلفهابعاد،  :1جدول 

 هاشاخص هامؤلفه  ابعاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محیطی  عدبُ

 

 

 اجتماعی عوامل

 اعتماد به مدیران 

 جایگاه و منزلت اجتماعی 

 حمایت اجتماعی

 ت سازمانیای حم

 

 عوامل اقتصادی 

 جوی شغل وجست

 انسانی نیروی بازار یهافرصت 

 شغلی ییجاجابه  در سهولت

 

 عوامل رفاهی و معیشتی 

 حقو  و مزایا

 مراکز تفریحی و رفاهی 

 معلم  رفاه برای وپرورشآموزش  تالش

 

 نیقانوعوامل 

 وجود قوانین حمایتی

 تخصیص بودجه 

 قوانین تصویب با یگاهاج ارتقاء

 رندهیگم یتصم ارشد مدیران  حمایت

 

 عدالت سازمانی و اجتماعی

 فقدان تبعیض 

 عدالت اجتماعی 

 عدالت سازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 ی احرفه  بعد

 

 

 

 عوامل شغلی 

 ج   و استخدام صحیح 

 ی احرفه  توسعه یهابرنامه  اجرای

 هویت وظیفه 

 اهمیت وظیفه 

 شغلی استقالل 

 شغلی تنوع

 بازخورد

 

 

 

 رضایت شغلی

 کرامت انسانی

 پاداش درونی

 حاکمیت روابط انسانی

 نفساعتمادبه  یا خودکارآمدی

 ینیبخوش 

 تعل  و غرور سازمانی 
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 KMO آزمددون از یریگ نموندده کفایت  بررسی منظوربه اکتشافی عاملی تحلیل در ابتدا کمی، یهاداده یآورجم  از پس

 ده هستند.مشاه( قابل2شد. نتایج این بخش از پژوهش در جدول شماره )همراه آزمون بارتلت استفاده به

 

 ماندگاری  به میل یسؤال 46 پرسشنامه  برای بارتلت تی کرو آزمون جی نتا و KMO یهااندازه   :2  جدول

 (KMOگیری )نمونه  تیکفاشاخص  0.950

  مج ور خی  15725.242

 آزادی  ۀدرج 1035 بارتلت  تی کرو  آزمون

 معناداری سطح  0.000

 

 آزمددون ۀمشخصدد  بددودن معنددادار سددطح همچنددین. است  1 کیو نزد 0/950 با برابر KMO مقدار ،فو  جدول براساس

 دو ره ۀیپا بر   ل ااست  معنادار آماری لحاظ از دهدیم نشان و بوده 0/05 از کوچ تر که است  صفر زین بارتلت  ت یکرو

 قابددل ،مطالعدده مددورد نموندده گددروه در حاصل یهمبستگ سیماتر براساس عاملی لیتحل که گرفت  جهینت توانیم مالک 

 .است  مناسب  و کافی اکتشافی، عاملی تحلیل اجرای برای هاداده تعداد و هبود هیتوج

 ایددن توسددط هاگویه تمام واریانس نتبیی میزان و یاکتشاف یعامل تحلیل از مستخرج( هامؤلفه) عوامل تعداد تعیین برای

 بددرای شدهاستخراج واریانس کل درصدذکر است که بلقاباشد. می عوامل واریانس به مربوط( 3ره )شما جدول عوامل،

 در باقیمانددده عوامددل تراکمددی درصددد و واریددانس درصددد ویژه، مقدار ذیل جدول. باشد 0/7 با ی باید دارمعنا عوامل

 بددر. دهدیم نشان واریماکس چرخش از پس و قبل را( بودند 1 مساوی یا بزرگتر ویژه مقدار رایاد که یعوامل) تحلیل

 .شد استخراج عدبُ 2 (،39شمراه ) جدول این طب 

 

 

 

 هاشاخص هامؤلفه  ابعاد

 

 

 

 ای بُعد حرقه 

 

 

 

 ت زندگی کاری فیکی

 ارتقاء فرصت 

 شدن  یاحرفه فرصت 

 یریگم یتصممشارکت در 

 استرس شغلی

 م کار اضافی محوله جح

 ساختار و سبک رهبری

 امنیت شغلی

 شرایط فیزی ی محیط کار



 رشوپروآموزشارائه مدلی برای میل به ماندگاری در معلمان سازمان 

93 

 ماندگاری  به لیم  ابعاد نییتع یبرا شدهاستخراج   عوامل یتراکم انسی درصد وار و انسی درصد وار ،ژهی و  ارزش ری مقاد:  3جدول  

 واریماکس از چرخش بعد مجذورات مجموع ویژه دیرمقا مؤلفه

 تراکمی درصد اریانسو درصد مقدار ویژه تراکمی درصد واریانس درصد مقدار ویژه

1 4.030 50.374 50.374 2.694 33.677 33.677 

2 1.071 13.387 63.760 2.407 30.083 63.760 

 ددددد  ددددد  ددددد  72.602 8.841 0.707 3

 ددددد  ددددد  ددددد  80.062 7.460 0.597 4

 ددددد  ددددد  ددددد  86.485 6.423 0.514 5

 ددددد  ددددد  ددددد  92.107 5.622 0.450 6

 دد ددد ددددد  ددددد  96.216 4.110 0.329 7

 ددددد  ددددد  ددددد  100.00 3.784 0.303 8

 

 نیبدد  مشددترک  انسیدد وار صددد پوشددشرد و است  کی مساوی ایبزرگتر  عامل 2 ژهیو یهاارزش ،فو  جدول براساس 

 از چنانچدده دیگددر عبددارت بدده  ندددک یم نییتب را رهایمتغ انسیوار کل درصد 63/760 مهیرو عامل 2 نیا یبرا اهریمتغ

 عامددل. شودیم نییتب انسیوار لک  درصد 63/760 اندازهبه د،نشو  استخراج عامل 2 ،با  مطالب  ۀیپا بر هاهیگو  مجموعه

 ۀدهندنشددان کدده کندددیم هیتوج را ک مشتر انسیوار از درصد 30/083 دوم عامل و لک  انسیوار زا درصد 33/677 اول

 .است  در مدل قرار گرفتن برای هامؤلفه این ساختار مناسب 

 گیریتصددمیم بددرای تددوانمی نمددودار نیدد ا از. دهدیم نشان را Scree نمودار به معروف ۀویژ مقدار (1اره )شم نمودار

ت عبددار دارد ت یدد اهم نمددودار نیدد ا در آنچه. کرد استفاده ویژه مقدار بزرگی شرط کنار در باقیمانده لامعو  تعداد ۀدربار

 داشددتهنگه ایدد  حفدد  ر،ییدد تغ نقطدده یبددا  عوامل تنها ،Scree نمودار به توجه با. نمودار ل ش در جهت  رییتغ است از 

 .شوندیم

 

 ماندگاری  به میل شدهج خرااست ابعاد تعداد نییتع برای  scree نمودار :1 نمودار
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. دارنددد قددرار هددم بدده یددکنزد گددرید عوامل و دارد وجود عامل 2 باًیتقر نمودار تند ب یش یرو فو ، نمودار به توجه با

 عامددل 2 حفدد  بددر فددو  نمددودار ل ا  نندک ینم نییتب را یادیز انسیوار درصد ،ژهیو ریدمقا جدول به توجه با نینهمچ

 .ندک یم تأکید معنادار عوامل عنوانبه

 ،هامؤلفه یسازساده برای واریماکس چرخش ۀشیو  اجرای و عاملی تحلیل انجام از پس اکتشافی عاملی تحلیل ادامه در

 اصددلی عوامددل عنوانبدده بُعد 2 ،مؤلفه 8 این مجموع از ل ا  است  عامل 2 یدارا عاملی، حلراه بهترین که شد مشخص

 در رار، دد ت تعددداد نیدد ا از پددس و شددده حاصل رار ت 3 اثربر افتهیچرخش ریادقم هک  است  رک ذ به  زم. شدند شناسایی

 یرو بددر هامؤلفدده یعددامل بار کمترین و بیشترین همراهبه شدهاستخراج ابعاد .شد حاصل ییهمگرا واریماکس چرخش

 :است  ریز شرح به مربوطه، بُعد

 اختصاد خود به را شدهییشناسا ابعاد یعامل بار درصد 33/677 وه بود مؤلفه 5 شامل «یطیمح عوامل» اول بُعد •

 عاملی وزن کمترین و 0/776 وزن با« یرفاه و یشتیمع عوامل» مؤلفه به عاملی وزن نیشتریب بُعد، نیا. است  داده

 .دارد تعل  0/622 وزن با« یاجتماع عوامل» هلفمؤ  به

 خددود بدده را شدددهییشناسا ابعدداد یملعددا بددار درصددد 30/083 وده بددو  مؤلفدده 3 شامل «یاحرفه عوامل» دوم بُعد •

 عدداملی وزن کمترین و 0/842 وزن با« یشغل عوامل» مؤلفه به عاملی وزن نیشتریب بُعد، نیا .است  داده اختصاد

 .دارد تعل  0/751 وزن با« یکار یزندگ  ت یفیک » مؤلفه به

 

 پنهان متغیرهای کوواریانس_ واریانس ماتریس:  4  جدول

 میل به ماندگاری ایل حرفه امعو عوامل محیطی  نام عامل

 ددددد  ددددد  1.00 عوامل محیطی 

 ددددد  1.00 0.77 یاعوامل حرفه 

 1.00 0.90 0.86 میل به ماندگاری

 

 یقطددر اصددل روی عناصددر .دهدددیم نشان را در مدل موجود پنهان متغیرهای انساریکوو واریانس ماتریس فو  جدول

 عوامددل» واریددانس مثددال عنددوان بدده  دهدیم نشان را هرمتغیر داخل تغییرات که باشدیم مربوطه متغیر واریانس بیانگر

 ماندددگاری بدده میددل شددده بددرازش لدمدد  یهامؤلفه برای یدییتأ عاملی بارهای بررسی در. است  1/00 با برابر« یطیمح

 ،913/ 0 یاقتصدداد لعوامدد ) هامؤلفه ۀکلی در آمدهدست به شدهاستخراج واریانس میانگین مقدار که شد مشخص معلمان

 ،0/865 یو اجتمدداع سددازمانی عدددالت  ،692/ 0 یقانون عوامل ،850/ 0 یاجتماع عوامل ،846/ 0 یرفاه و یشتیمع عوامل

 بددا تر از مددوارد. بدین صورت تمددام است ( 0/678 کاری زندگی کیفیت  و 0/741 یشغل ت یرضا ،737/ 0 یشغل عوامل

 آن دیدد مؤ  امددر ایددن باشددد.مددی( 0/4) اطمینان سطح از با تر آمدهدست به عاملی بارهای تمامی و( 0/5) قبولقابل مقدار

 .است  دییتأ مورد و قبولقابل درند پژوهش پرسشنامه در مندرج یهامؤلفه همگرای روایی که است 
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 چیست؟ معلمان ماندگاری به میل سنجش برای مناسب  ابزار :2 سؤال ❖

 عدددبُ دو دارای کدده شددد سدداخته پژوهشددگر توسط ایپرسشنامه مانمعل ماندگاری به میل سنجش برای پژوهش نیر اد

 بررسددی بددرای گویدده 46 درمجمددوع .باشدددمددی مؤلفه 3 شامل «یاعوامل حرفه» بُعد و مؤلفه 5 شامل «یطیمح عوامل»

 :است  ذیل شرح به مستخرج یهامؤلفه از یک هر یگ ارنام که شد شناسایی ماندگاری به میل یهاشاخص

 آمددوزاندانش بدده کهنیا از من» :عاملی وزن نیشتریب -هامؤلفه یعامل بار درصد 18/329 -گویه 10-یشغل ت یرضا (1

 تحق  معلم، انعنو به من یبرا: »یوزن عامل کمترین-887/ 0وزن  با« .دارم یدرون ت یرضا احساس دهم،یم آموزش

 .0/838 وزن با« .است  مهم اریبس وپرورشآموزش اهداف

 مددن، یکددار طیدر محدد : »یوزن عامل نیشتریب -هامؤلفه یبار عامل درصد 15/224 -گویه 10 -یکار یزندگ  ت یفیک  (2

 مددن بدده کدده یکددار زانیدد م: »عاملی وزن کمترین -0/763 وزن با« دارد وجود انتقادات و نظرات آزادانه ارائه ام ان

 .0/686 وزن با« است  منصفانه است  شده محول معلم عنوانبه

 و آغدداز و ت یهو  یدارا من شغل: »عاملی وزن نیشتریب-هامؤلفه بار عاملی درصد 10/849 -گویه 7 -شغلی عوامل (3

 یسددو  از یدرسددتبه و سددرعت  بدده عمل ددردم، بابت  من» :عاملی وزن کمترین -0/760 وزن با« است  مشخص انیپا

 .0/674 وزن با «کنمیم افت یدر یاسبنم بازخورد مدرسه

 جامعدده از معلددم، عنوانبه من: »عاملی وزن نیشتریب -هامؤلفه یعاملبار  درصد 10/575 -گویه 6 -اجتماعی عوامل (4

 رانیمددد و مدرسه نیمسلول به من: »عاملی وزن کمترین -0/794 وزن با« کنمیم افت یدر یمعنو  و یماد یهاپاداش

 .0/687 وزن با« مدار اعتماد وپرورشآموزش

 ادامدده یمعلمدد  شددغل بدده مددن: »عدداملی وزن نیشتریب -هامؤلفه یبار عامل درصد 6/434 -گویه 3-اقتصادی  عوامل (5

 ف ددر مددن» شدداخص به عاملی وزن کمترین -0/925 وزن با« کنم دایپ یگرید شغل یراحتبه توانمینم رایز دهمیم

 .0/851 وزن با« باشم یترمناسب  شغل دنبال به دیبا کنمیم

 بودجدده مددن نظددر از: »عدداملی وزن نیشددتریب -هامؤلفدده بددار عدداملی درصددد 6/352 -گویدده 4-قددانونی عوامددل (6

 در نیقوان ب یتصو  به ازین معلمان گاهیجا ارتقاء: »عاملی وزن کمترین -0/879 وزن با« است  یکاف وپرورشآموزش

 .0/471 وزن با« ددار یگ ارقانون مراکز

 یرفدداه ام انددات: »عدداملی وزن نیشددتریب -هامؤلفدده بددار عدداملی درصد 5/713 -یهگو  3 -رفاهی و معیشتی عوامل (7

 بددا« کندیم تالش من رفاه یبرا عمالً وپرورشآموزش: »عاملی وزن کمترین -0/839 وزن با« است  مناسب  معلمان

 .0/772 وزن

 و حقددو  زانیدد م» :عاملی وزن بیشترین -هامؤلفه یعامل بار 5/568درصد  – گویه 3 - یو اجتماع یسازمان عدالت  (8

: عدداملی وزن کمتددرین -0/825 با وزن« است  منصفانه یادار یهادستگاه ریسا کارکنان با سهیمقا در معلمان یایمزا

 .0/783 وزن با« است  عاد نه یریگ میتصم  ردیرو ،وپرورشآموزش در»

 بددرای مناسددب  سدداختار ۀدهندنشددان کدده باشددندیم 0.5 از بیشددتر عدداملی بار دارای سؤا ت ۀکلی داد نشان فو  مطالب 

 .ست ا هاگویه مجموعه
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 ند؟اکدام معلمان ماندگاری به میل ارتقاء یکارهازواس: 3 سؤال ❖

 بدده میددل ارتقدداء اجرایددی یسددازوکارها لیسددت چددک خبرگددان، از نفددر 19با  مصاحبه طری  از سؤال این به پاسخ رایب

 یسددازوکارها اهمیددت  میددزان ۀدربددار هدداآن نظددرات لی ددرت یادرجدده 5 مقیدداس براسدداس و تهیدده معلمان ماندگاری

 موردبررسددی یانمونددهتددک تددی آزمون و میانگین اساس بر سازوکارها به خبرگان یهاپاسخ. شد سیدهرپ شده،شناسایی

 رفدداهی و معیشددتی ام انددات افددزایش معلمددان، مزایای و حقو  افزایش قبیل از ییسازوکارها درنهایت  که قرار گرفت 

 بددالقوه یهددایتوانائ و ظرفیددت  رشددد ناام دد  شدددنفراهم معلمان، برای شایستگی براساس ارتقاء ت فرص ایجاد معلمان،

 معلمددان، یوربهره افزایش منظوربه رقابتی هایپرداخت  معلمان، برای یریگ میتصم در مشارکت  ام ان افزایش معلمان،

 از حمددایتی قددوانین تصددویب  ،وپرورشآمددوزش وزارت در( پداداش) بهنگام و کارآمد هیو تنب  یتشدو  نظدام یاندازراه

 بدده میددل ارتقدداء جهددت ... و وپرورشآمددوزش در عاد ندده روی ددرد ایجدداد و تبعیض بردن بین از آن، اجرای و معلمان

  بددوده 0/05 از کمتددر اجرایی یسازوکارها تمام یدارمعنا میزان که نشان داد هابررسی. شدند معرفی معلمان ماندگاری

 t آزمددون براسدداس اسددتنباطی ازلحدداظ یا بوده 3از  شتربی ینیق طوربه هاآن نیانگیمقدار م عبارتی به. هستنددار معنا ل ا

 ، تمددامخبرگددان نظر از کهبدین معنا   است  بیشتر 3 از مقدار( کافی ۀاندازبه) یدارمعنا طوربه هاآن میانگین یانمونهتک

 .اشندبیم ت یبااهم و مهم ،اجرایی یسازوکارها

 

 است؟ چگونه آن تناسب  ۀدرج و چیست  معلمان ماندگاری به میل ارتقاء پیشنهادی مدل :4 سؤال ❖

 کاربرد با دوم همرتب یعامل لیتحل مدل یبرا( SEM) یساختار معاد ت یابیمدل یکن ت از سؤال این بررسی منظورهب

 .شد استفاده LISREL یافزارمنر بسته

 :استاندارد برآورد لت حا در کلی مدل( 1

 نشددان اسددتاندارد ضددرایب  تخمددین حالددت  در را معلمددان ماندددگاری به میل برای تأییدی عاملی تحلیل مدل ذیل ل ش

 یملعا بار ،طب  اطالعات (.معلمان ماندگاری به میل ابعاد از یک هر یعامل یبارها استاندارد برآورد حالت  در) دهدمی

 .است  متغیرها یهمبستگ میزانۀ دهندنشان استاندارد تخمین حالت  در مدل. دارد قرار یقبول قابل حد در عوامل تمام

 
 استاندارد  برآورد حالت  در معلمان ماندگاری به  میل برای دوم مرتبه عاملی تحلیل مدل: 2 ش ل
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 :  یدارمعنا حالت  در مدل( 2

 نشددان (t-value) معناداری ضرایب  حالت  در را معلمان ماندگاری به میل یبرا مدو مرتبه یعامل لیتحل مدل ذیل ش ل

 یدرصورت طب  آن. کندمی آزمون ،t آماره از استفاده با را( عاملی بارهای) یریگ اندازه عاد تم تمامی مدل این. دهدیم

 .باشدمی معنادار درصد 95 اطمیناندر سطح  یعامل هایبار باشد، تربزرگ 1/96 از ریمس t آماره مطل  قدر مقدار هک 

 
 ی دارمعنا  حالت  در نمعلما ماندگاری به  میل برای دوم مرتبه عاملی تحلیل مدل: 3 ش ل

 

 از یددکهر بددین یمعنادار باطارت ل ا  هستند 96/ 1از  بزرگتر مسیرها t آماره ریمقاد ۀیکل فو ، در ش ل این ه به با توجه

 مدددل بددرازش هایشاخص( 5شماره ) جدول. وجود دارد معلمان یبه ماندگار با میل ابعاد از یکهر و ابعاد با هامؤلفه

 .دهدیم نشان را معلمان ماندگاری به میل یبرا مدو مرتبه یعامل لیتحل

 

 معلمان  ماندگاری به میل مدل  کلبه مربوط  برازش هایشاخص  :5  جدول

 حد مجاز برآوردها مؤلفهم نا

 <𝝌𝟐 50/26=𝛘𝟐 0/05Pمجذور کای

18=df 0/000=P 

 5کمتر از   2/79 ی آزاد   ۀدرج بر  یاک مج ور

 0/08کمتر از   RMSEA 0/075   برآورد یطاخ  مربعات نیانگیم شهی ر

 0/9با تر از   GFI 1.00 برازش ویینی 

 0/9تر از  با  AGFI 0.99 شدهاصالح  برازش نی ویی

 0/9با تر از   NFI 1.00 شدهنرم دگیبرازن

 0/9با تر از   NNFI 1.02 نشدهنرم گیبرازند

 0/05از   ترکوچ  SRMR 0.041 استاندارد باقیمانده مربعات میانگین ۀریش

 0/9با تر از   CFI 1.00 برازندگی تطبیقی
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 فیوصدد ت را شدددهمشاهده یرهددایمتغ انیدد م روابط ساختار ،مدل ایآ» هک  دهدیم نشان( برازش نی ویی ۀمؤلف) 𝜒2آزمون

 انسیدد ووارک  سیمدداتر و نموندده انسیووارک  سیماتر نیب هک  دیآزمایم را صفر فرض نیا دویخ آزمون «؟ریخ ای ندک یم

 مدل این برای 18 آزادی درجه با کای مج ور مقدار( 5شماره ) جدول به توجه با. ندارد وجود تفاوت( جامعه) یضمن

 نتیجدده و شددودیم رد صددفر فرض ل ا  است  دارمعنا 0/05در سطح  که شده برآورد 0/000 آن معناداری سطح و 50/26

 نسددبت  از محققددان از یبرخدد . کندددیم رد شدهمشاهده هایداده با ار مدل دقی  برازش کای مج ور آزمون که گیریممی

 بدده کددای مجدد ور نسددبت  مددورد در. نندک یم استفاده نیزگیجا شاخصی عنوانبه( df /χ𝟐) یآزاد ۀدرج بر یاک  مج ور

 (.1989 ولن،بدد ) شودیم هیتوص معقول برازش عنوانبه زین 5 مقدار تا یحت و است  قبولقابل 3 ریز مقدار ،آزادی ۀدرج

 مدددل یبرا یقبولقابل برازش ۀدهندنشان که شده محاسبه 2/79 برابر حاضر مدل در آزادی ۀدرج به کای مج ور نسبت 

. اسددت  0/05 خددو  هایمدددل بددرای RMSEA ب یدد تقر راتمجدد و نیانگیم یخطا ۀشیر شاخص نیهمچن .باشدیم

 کدده یمدددل و است  متوسط برازش باشد، 0/1 تا 0/08 بین اگر ،قبولقابل برازش باشد، 0/08 تا 0/05 بین که درصورتی

 نشددان کدده اسددت  0/075 برابددر شدددهارائه مدددل در مؤلفه این .دارد فییضع برازش ،باشد شتریب 0/1 از مؤلفه نیا آن در

 مقددادیر کدده شددده بددرآورد 0/041 مدددل ایددن برای SRMR. است  برخوردار قبولی قابل برازش از تحقی  مدل دهدیم

 کدده باشند بیشتر 0/9 از یستیبایم نیز هاشاخص سایر. دارد هاکوواریانس مناسب  نسبتاً نییتب از نشان 0/05 زا کوچ تر

 و اسددت  یمناسب مدل شدهارائه مدل درمجموع گفت  نتوایم رفتههمیرو. است شده برآورده شرط این وهشپژ مدل در

 .باشندیم منطب  آن با یخوببه اصطالحاً یتجرب یهاداده

 ارائددهل ذیدد  شددرح بدده مدددل یریگ اندددازه بخددش جینتددا ،یساختار معاد ت یابیمدل یهایخروج و جینتا از استفاده با

 .ندک یم ایفا مربوطه سازه یریگ اندازه در بیشتری سهم باشد، داشته با تری عاملی بار که شاخصی .دنشو یم

(. p<0/05) باشدددمددی معنددادار ،درصد 5در سطح  «ایحرفه عوامل» بُعد بر «یکار یزندگ  ت یفیک » مؤلفه بار عاملی •

 ضددریب  براساس باشد،یم دارا «ایحرفه عوامل» بُعد بر را( 0/90) استاندارد ضریب  نیبا تر «یکار یزندگ  ت یفیک »

 .ندک یم نییتب را ایحرفه عوامل انسیوار درصد 79 «یکار یزندگ  ت یفیک » ،R² تعیین

 عوامددل» (.p<0/05) باشدددمددی معنادار ،درصد 5سطح  « درایحرفه عواملبُعد » بر «یشغل عوامل» مؤلفه بار عاملی •

 عوامددل» ،R² تعیددین ضددریب  براسدداس باشددد،یم «ایحرفدده عوامل» بُعد بر( 0/78) استاندارد ضریب  دارای «یشغل

 .ندک یم نییتب را ایحرفه عوامل انسیوار درصد 61 «یشغل

 ت یرضددا»(.p<0/05) باشدمی معنادار ،درصد 5در سطح  «یاعوامل حرفهبُعد » بر «یشغل ت یرضامؤلفه » بار عاملی •

 ،R² تعیددین ضددریب  براسدداس باشددد،یم « دارایاعوامل حرفددهبُعد » بر را( 0/56) داستاندار ضریب  نی« کمتریشغل

 .ندک یم نییتب را ایحرفه عوامل انسیوار درصد 32 «یشغل ت یرضا»

عوامددل »(. p<0/05) باشدمی نادارمع ،درصد 5 سطح « دریطیعوامل محعد »بُ بر «یعوامل اجتماع» مؤلفه بار عاملی •

 ،R² تعیینضددریب  براسدداس باشددد،یم دارا «یطیمح عوامل» بُعد بر را( 0/87) استاندارد یب ضر نیبا تر «اجتماعی

 .ندک یم نییتب را محیطی عوامل انسیوار درصد 79 «اجتماعیعوامل »
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 باشدددمددی معنددادار ،درصددد 5در سددطح  «یطدد یمح مددلعوا» بُعددد بددر «یو اجتماع یازمانس عدالت » مؤلفه عاملی بار •

(0/05>p) .« باشددد،یم «یطدد یمح عوامددل» بُعددد بددر( 0/70) اسددتاندارد ضددریب  دارای «یاجتماع و یسازمان عدالت 

 .دنک یم نییتب را یطیمح عوامل انسیوار درصد 61 «اجتماعی و سازمانی عدالت » ،R² تعیین ضریب  براساس

. (p<0/05) باشدددمی معنادار ،درصد 5طح در س «یطیمح عوامل» بُعد بر «یرفاه و یشتیمع عوامل» مؤلفه عاملی بار •

 تعیین ضریب  براساس باشد،یم «یطیمح عوامل» بُعد بر( 0/65) استاندارد ضریب  دارای «یرفاه و یشتیمع عوامل»

R²، «دنک یم نییتب را یطیمح عوامل انسیوار درصد 61 «یرفاه و یشتیمع عوامل. 

 عوامددل».(p<0/05) باشدددمددی معنددادار ،درصد 5 در سطح «یطیمح عوامل» بُعد بر «یقانون عوامل» مؤلفه عاملی بار •

عوامددل » ،R² نیددیتع ضددریب  براسدداس باشددد،ی« میطدد یمح عواملبُعد » بر( 0/63) استاندارد ضریب  ی« دارایقانون

 .ندک یم نییتب را محیطی عوامل انسیدرصد وار 61ی«قانون

 عوامددل». (p<0/05) باشدمی معنادار ،درصد 5 در سطح «محیطی عوامل» دبُع بر «اقتصادی عوامل» مؤلفه بار عاملی •

 ،R² نیددیتع ضددریب  براسدداس باشد،یم دارا «محیطی عوامل» بُعد بر را( 0/52) استاندارد ضریب  کمترین «اقتصادی

 .ندک یم نییتب را یطیمح عوامل انسیوار درصد 32 «یاقتصاد عوامل»

 

 جینتددا. شددودیم نیددیتع معلمددان ماندددگاری بدده میل بر مؤثر عوامل ریتأث زانیم مدل، یساختار بخش جینتا از استفاده با

 هددر ضرایب  دییتأدمع ای دییتأ جهینت و یدارمعنا سطح ،t آماره استاندارد، ب یضرا براساس یساختار معاد ت یابیمدل

 مشاهده هستند.ه قابلطور خالصبه( 6ه )شمار جدول در بُعد

 

 معلمان  ماندگاری به میل مدل  یساختار بخش نتایج :6  جدول

 نتیجه t R² Sigآماره  خطا ضریب استاندارد مسیر  متغیر مستقل وابسته  متغیر

 میل به ماندگاری معلمان 
 معنادار <0/05 0.74 16.98 0.051 0.86 ی طیعوامل مح

 معنادار <0/05 0.80 19.96 0.045 0.90 یافه عوامل حر

 

 :هک  گرددیم استنباط با  جدول اطالعات اساس بر

(. p<0/05) باشدددمددیمعنددادار  ،درصددد 5 در سددطح معلمددان ماندگاری به میل یرو بر «ایحرفهعوامل » عاملی بار •

 عوامددل» ،R² نیددیعت ضددریب  براسدداس . همچنددیناست  دارا را( 0/90) استاندارد ضریب  نیبا تر «ایحرفه عوامل»

 .ندک یم نییتب را معلمان ماندگاری به لمی انسیوار درصد 80«ایحرفه

 و p<05/0) باشدددمددیمعنددادار  ،درصددد 5 در سددطح معلمددان ماندگاری به میل یرو بر ی«طیمح عوامل» یعامل بار •

77/6=t)  ضددریب  سبراسددا نددینچت. هماس دارا را استاندارد ب یضر با ترین 0/86 ب یبا ضر «یطیمح عوامل» ل ا 

 .ندک یم نییتب را معلمان ماندگاری به میل انسیوار درصد 74 «محیطی عوامل» ،R² تعیین
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. دارد آمدداری ۀجامعدد  هایداده با خوبی( برازش) تبیین ،معلمان ماندگاری به میل ساختاری مدل که گفت  توانیم رکلد

 ابییمدددل نظددر از شدداخص 38 و مؤلفدده 8 عددد،بُ 2ا بدد  علمانم ماندگاری به میل ابعاد به مربوط یساختار عاملدرنهایت 

 .گیردمی قرار دییتأ مورد عاملی بارهای و ساختاری معاد ت

 

 گیرینتیجه و بحث

و  ابعدداد. اندشدددهانیب مختلفددی نیبددا عندداو مختلددف در مناب که  ییهاو مؤلفه ابعاد ریتأث تحت  معلمان ماندگاری به میل

عددد بُ 2شامل  ،شد یو بررس شناسایی خبرگان با و مصاحبه ینظر یبانم پیشینه، براساس ژوهشپ این در که ییهامؤلفه

 ،اجتمدداعیعوامددل  ،شددغلی عوامل ،شغلیرضایت  ،یکار یزندگ  ت یفیک » همؤلف 8 و« یاحرفه عوامل و محیطی عوامل»

 .است  «ماعیاجت و ازمانیس عدالت  و قانونیعوامل رفاهی، و معیشتیعوامل ،یاقتصاد عوامل

 ،9/07 میددانگین بددا کاری زندگی کیفیت  ۀمؤلف خبرگان، از نگاه شدهشناسایی یهامؤلفه بین پژوهش، هاییافته براساس

 میددانگین بددا شددغلیرضایت  و 8/13 میانگین با اقتصادی عوامل مؤلفه ،ترینمهم 9/05 میانگین با اجتماعیعوامل  مؤلفه

 باشند.می معلمان ماندگاری به میل یهامؤلفه نتریاهمیت کم 8/27

 پددژوهش و( 2001) پددرایس ،(1395) لددو صددنمگل یهاپژوهش نتایج با هاشاخص و هامؤلفه ابعاد، نظر از پژوهش این

 .است  همسو ( 2018) آمری ا فلوریدای وپرورشآموزش

 کدده داد نشددان پددژوهش ایددن در دگانکننشرکت  دیدگاه از معلمان ماندگاری به میل مطلو  و موجود وضعیت  بررسی

 از ترنییپددا وضعیت  در نیز هاآن یهامؤلفه و یاحرفه عوامل و محیطی عوامل ابعاد معلمان، ماندگاری به میل وضعیت 

 بدده میددل کدده گفددت  دیدد با آن ابعدداد و معلمددان ماندددگاری به میل نامطلو  وضعیت  تبیین برای. اندشده ارزیابی متوسط

 مشدد ل بددا را ت یدد تربوتعلددیم اهددداف به دستیابی نگیرد، قرار توجه مورد اگر که است  اساسی عاملی ،معلمان ماندگاری

 حفدد  توان ج  ، توانایی بر عالوه باید وپرورشآموزشزمان سا تربیت،وتعلیم اهداف تحق  منظوربه. سازدیم مواجه

 .کند تقویت  را هاآن ماندگاری یهازهیانگ و باشدداشته نیز را معلمان نگهداشت  و

 ۀمؤلفدد  5 دارای عدددبُ ایددن. اسددت  خبرگددان و نظری مبانی براساس معلمان اریماندگ  به میل ابعاد از محیطی عوامل عدبُ

 جینتددا. اسددت  اقتصددادی عوامل و قانونی عوامل رفاهی، و معیشتی عوامل ،یو اجتماع سازمانی عدالت  اجتماعی، عوامل

 هم دداران و ابراهیمددی ،(1394) رشددیدی و لیرسو  ،(2015) چاپمن یهاپژوهش با محیطی عوامل عدبُ در پژوهش نیا

 و شهائی رسولی، ،(1392) مقدم مجیدی و جعفری ،(1396) احمدی ،(2005) ال عبی ،(2018) اینمن و مارلو  ،(1397)

 .است  همسو ( 1395) لو صنمگل و( 1389) لو  برجعلی و دعایی ،(1391) صفایی

. اسددت  هاب یآسدد  اهددم از از معلمددان ت یو حما حف  ایبر اصولی ست سیا نداشتن که گفت  دیبا فو  وضعیت  نییدر تب

 نیروهددای از بهیندده ۀاسددتفاد وعدددم ت یدد فیباک  یروهاین ج  عدم موجب  معلمی ۀحرف اجتماعی اعتبارو  منزلت  کاهش

 درواقدد   خواهدگ اشددت  هدداآنکددار  ت یدد فیو ک  معلمان ماندگاری ۀزیبر انگ مخر  تاثیر رنهایت د. موجود شده شایسته

 کارکنددان نیاز باشد، مثبت  هاآن اجتماعی و عاطفی نیازهای به سازمان و توجه سازمانی ت حمای از نانکارک  ادراک  چههر

 تحقیقددات نتددایج. شددودیم داده پاسددخ بیشددتر هدداپاداش و قدددردانی و شناسایی اجتماعی، هویت  احترام، شدن،تأیید به
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 ،آمددوزاندانش بددا کددارکردن ریس،تددد از لدد ت لشام را ماندگاری بر مؤثر مثبت  عوامل معلمان که ندداد نشان مختلف

 هم دداران، و مدددیریت  حمایت عدددم شددامل را خددود تصددمیم بددر مددؤثر منفددی عوامددل و تعطیالت اوقات مالی، مزایای

 .انددانسته یاحرفه رشد فرصت  عدم و یاسترس شغل زیاد، بارکاری پ یری،مسلولیت  اجتماعی، ت یحماعدم

 و هدداروش بددا یسددتیبایم پددژوهش، ایددن در آن متغیرهددای و اجتمدداعی امددلعو  ۀمؤلفدد  و نددامطل وضعیت  به توجه با

 افددزایش و معلمان اجتماعی منزلت  و جایگاه ارتقاء مدیران، به معلمان اعتماد افزایش هایمقوله به مناسب  یسازوکارها

 وظددایف ایفای در با تر انگیزه و ریماندگا به میل با هاآن تا شود یشتریب توجه معلمان از اجتماعی و سازمانی حمایت 

 .نمایند تالش مدرسه رد خود

 نیا جینتا. است  سازمانی عدالت  و اجتماعی عدالت  تبعیض، فقدان شاخص 3 دارای اجتماعی و سازمانی عدالت  ۀمؤلف

 رشددیدی و رسددولی یهدداپژوهش بددا اجتمدداعی و سددازمانی عدددالت  ۀمؤلفدد  در مطلو  و موجود وض  ۀدربار پژوهش

 .است  همسو ( 2001) پرایس و( 1391) و هم اران یرسول ،(1394)

 رضایت  در تواندیم سازمانی عدالت  برقراری یهر سازمان در که باید گفت  یو اجتماع سازمانی عدالت  ۀمؤلف تبیین در

  شددوند غیب تر در سازمان ماندگاری به با  رضایت  و دلگرمی با کارکنان که شود آن موجب  و بوده مؤثر بسیار کارکنان

 و  زم ندارنددد رضددایت  خددود در سددازمان عدالت  اجرای وضعیت  از معلمان که شدداده حاضر نشان در پژوهش ی نل

 عدددالت  ۀزمیندد  در هدداآن کدده دارد وجود معلمان برای احساس این دیگر طرف از. گیرد صورت ویژه توجه آن به است 

 نسددبت  هدداآن ایمزای و حقو  بودن پایین و اهیرف ام انات کمبود به توانیم که ندارند مطلوبی وضعیت  هم اجتماعی

 .دارد امر مسلولین عنایت  و توجه به نیاز هم مهم موضوع این که کرد اشاره دولتی یهادستگاه سایر به

 وپرورشآمددوزش تددالش و رفدداهی و یحیمراکز تفر ،ایو مزا حقو  یهاشاخص دارای رفاهی و معیشتی عوامل ۀمؤلف

 یهدداپژوهش در آن یهاشاخص ۀدربار اما  دنآمد دست  به رگانخب با مصاحبه از مؤلفه این که باشدیم لممع رفاه برای

 رفدداهی و معیشتی عوامل ۀمؤلف در مطلو  و موجود وض  ۀدربار پژوهش نیا جینتا. آمد دست  به همسو  نتایج مختلف

 ،(2003) هامونددد و دارلینددگ ،(2014) تلوبالددد و گددریتس ،(2012) اولسددن و مورنددان ،(2015) چاپمن یهاپژوهش با

 .است  همسو ( 2012) اوبرین و تای و( 2015) رولند ،(2017) کنل مک ،(2003) اینگرسول

در  معلمددان ماندددگاری بدده میددل رفدداهی و معیشتی عوامل عدبُ مطلو  و موجود ت یوضع یبررس در پژوهش نیا جینتا

 سددت یبایم  ال  اردادقر و نامطلو  از متوسط تریینپا در سطح همؤلف این وضعیت  که دهدنشان می یبررس مورد ۀجامع

و  یحدد یمراکددز تفر شیو افددزا نیتددأم معلمددان، یایو مزا حقو  افزایش هایمقوله به مناسب  سازوکارهای و هاروش با

. نمددود هتوجدد  معلمددانماندگاری  به میل ارتقاء به معلمان رفاه برای وپرورشآموزش ترمجدانه و بیشتر و تالش یرفاه

  زم پشددتیبانی ورزشددی، و رفاهیام انات  ،از آن رضایت  و کافی یایو مزا حقو  از برخورداری ندنشان داد هاسیبرر

 کننددد احسدداس کارکنددان زمددانی کدده. اسددت  معلمان یو ماندگار یشغل ت یرضا عوامل نیتراز مهم آموزشی کارکنان از

 سازمانشددان به نسبت  اسیاحس چنین نیز هاآن ،دهدیم ت اهمی هاآن رفاه و به دارد توجه هاآن یهاتالش به سازمانشان

 .داشت خواهند

 تخصددیص حمددایتی، نیوجددود قددوان هایشاخص دارای که است  قانونی عوامل مؤلفه محیطی، عد عواملبُ بعدی ۀمؤلف

 وضدد  ۀدربددار وهشپددژ نیا جینتا. است  گیرندهتصمیم ارشد مدیران حمایت  و قوانین تصویب  با جایگاه ارتقاء بودجه،
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 ترنییپا وضعیت  ۀدهندنشان مصاحبه، از آمدهدست به ۀمؤلف عنوانبه قانونی عوامل ۀلفمؤ  در خصود مطلو  و موجود

 از و اسددتفاده حمددایتی قددوانین وجددود مانند مناسب  یسازوکارها از استفاده با است   زم ل ا  بود نامطلو  و متوسط از

 حمایددت  و قددوانین تصددویب  بددا انمعلمدد  جایگاه ارتقاء مناسب، جهبود تخصیص ،معلمان از حمایت  در موجود قوانین

 تبیددین در. گددردد اقدددام معلمددان ماندددگاری به میل تقویت  به نسبت  کشور ۀرندیگ میتصم مراکز در ارشد مدیران جدی

 ۀسددعو تو  رشددد بددا وپرورشآمددوزش چددون کدده گفت  باید محیطی عوامل عدبُ در آن متغیرهای و قانونی عوامل ۀمؤلف

 تولیددد از زیددادی درصددد جهددانی، هددایدولت مددامی ت لدد ا  دارد یناگسستن ندو یپ جوام  یو اقتصاد فرهنگی ،اجتماعی

 .دهندمی اختصاد مهم امر این به را کشور عمرانی و جاری بودجه و ملی ناخالص

 جاییهجاب در ولت و سه انسانی نیروی بازار هایفرصت  شغل، جویوجست  هایشاخص شامل اقتصادی واملع ۀمؤلف 

 و پوراشددرف یهاپژوهش با اقتصادی عوامل مؤلفه در و مطلو  موجود وض  درباره پژوهش نیا جینتا است که شغلی

 و( 2010پارسددونز ) ،(2009) یمددود و لددی ،(2004) نترتددونیو ،(2001) سیپددرا ،(2005) ینگزلدد یلیب ،(1391) یطو ب

 هایکنندددهبینییشپ سدداختاری یابیمدددل هدددف بددا یتحقیق طی( 1395) لو صنمگل اما  ست ا همسو ( 2015گرهارت )

 و نداشته رابطه ماندگاری به تمایل با موجود شغلی هایفرصت  متغیر که دیرس نتیجه این به معلمانماندگاری  به تمایل

 .شد ح ف تحقی  نهایی مدل در

 امددا  است ( 3) میانگین از با تر ودیحد تا اقتصادی عوامل مؤلفه فعلی وضعیت  حاضر پژوهش این در این ه رغمعلی 

 شددغلی یهافرصددت  معلمددان بددرای که یطیدر شرا تواندمی معلمان ماندگاری به میل ارتقاء برای مسلولین بیشتر تالش

در  خددود شددرایط از رضددایت  دلیددل بدده و با  ۀانگیز با بازهمکه  باشد ایمه هم شغلی جاییجابه در و سهولت  جایگزین

 .ندمانیم باقی معلمی شغل

 ۀتوسددع یهابرنامدده اجددرای صددحیح، استخدام و ج   یهاشاخص دارای شغلی عوامل ۀمؤلف ،ایحرفهعوامل  عدبُ در

 وض  ۀدربار پژوهش نیا جینتا. باشدیم بازخورد و شغلی تنوع شغلی، استقالل وظیفه، اهمیت  وظیفه، هویت  ،یاحرفه

 هم ددارانو  دی ،(2018) آمری ددا لوریدددایف وپرورشزشآمو  یهاپژوهش با شغلی عوامل مؤلفه در مطلو  و موجود

 برنددز و بارنددب  و( 2006) تددارنجیو  ،(2013) و هم اران دی ،(2017) کنل مک ،(2007) هم اران و کرسنت  ،(2013)

 .است  همسو ( 2009)

 شددغلی لعوام ۀمؤلف که شدهداد نشان کنندگانشرکت  نظر از پژوهش، ۀدرنتیج مطلو  وض  و موجود وض  به توجه با

 صددحیح اسددتخدام و ج   مانند هاییمقوله به ویژه توجه با است   زم ل ا  است   نامطلو  و متوسط از ترپایین دح در

 در معلمددی وظیفدده اهمیددت  ارتقدداء وظیفه، هویت  تقویت  ،یاحرفه ۀتوسع یهابرنامه اجرای معلمی، شغل مناسب  افراد

 دقیدد  سری ، بازخورد سیستم یاندازراه و متناسب  لیشغ تنوع یازسفراهم مناسب، شغلی استقالل ایجاد معلمی، شغل

 گفددت  بایددد شغلی عوامل مؤلفه وضعیت  تبیین در. شود عمل موف  معلمان ماندگاری به میل ارتقاء درخصود مؤثر و

 یهدداپژوهش. اسددت  وپرورشآمددوزش سیسددتم در ماندددن در معلمان تصمیم بر مؤثر اصلی عوامل جزو عوامل این که

 و گدد اردیم ریتددأث معلمان تصمیم بر شغلی عوامل و فردی عوامل رونی،بی عوامل اصلی دسته 3 که کندیم بیان لفمخت

 .اندشدهی بندطبقه دسته 3 این در دیگر عوامل و متغیرها تمام
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 یددا خودکارآمدددی انسددانی، روابددط حاکمیددت  درونددی، پدداداش انسانی، کرامت  یهاشاخص شامل شغلی رضایت  ۀمؤلف

 ۀمؤلفدد  در مطلددو  و موجددود وض  ۀدربار پژوهش نیا جینتا. است  مانیساز غرور و تعل  و ینیبخوش ،نفسعتمادبها

 دی و( 2015) اسدد ات و دینهام ،(1397) هم ارانو  ابراهیمی ،(1999) هم اران و چی یهاپژوهش با شغلی رضایت 

 .است  همسو ( 2013) و هم اران

 معلمددان در مؤلفدده ایددن کدده داد ننشا کنندگانشرکت  ازنظر ژوهشپ ۀنتیج در  مطلو  وض  و موجود وض  به توجه با

 بدده نیل در شغلی هر در شغلی رضایت  وجود که گفت  توانیم مؤلفه این تبیین در. است  نامطلو  و متوسط از ترپایین

 رورشپدد  و تربیت  رد معلمی شغل اهمیت  به توجه با ل ا  است  اهمیت  حائز بسیار موفقیت  و سازمانی و شغلی اهداف

 معلمددان برای مطلو  شرایط ایجاد معلمان، انسانی مانند کرامت  ییهامقوله به یستیبایم عهدمت شهروندان و آینده نسل

 انسانی روابط حاکمیت  مردم، به خدمت  و آموزش و معلمی شغل از قلبی رضایت  و درونی پاداش احساس راستای در

 ایجدداد بددرای مناسددب  شددرایط یسازفراهم و معلمان در ینیبخوش و نفسمادبهاعت یا خودکارآمدی افزایش مدرسه، در

 رضددایت . گددردد اجددرا و اتخدداذ مناسددبی یسددازوکارها و اقدامات و شده یاژهیو توجه هاآن در سازمانی غرور و تعل 

 مطلددو  یعدداطف بیددان یددک عنوانبه شغلی رضایت  دیگر عبارت به. است  ارزشیابی و انتظار عناصر ۀدربرگیرند شغلی

 منتقددل کارکنددان کاری زندگی به شغلی رضایت  نتایج و آثار. است شده اشاره شغلی تجربیات یا شغل ارزیابی از لحاص

 .باشدیم توجیه قابل شغلی رضایت  افزایش برای تالش ل ا  شودیم

 ت فرصدد  شددامل فددهمؤل ایددن. است  معلمان ماندگاری به میل یاحرفه عوامل عدبُ مهم یهامؤلفه از کاری زندگی کیفیت 

 محولدده، یکار اضدداف حجم ،یاسترس شغل ،یریگ میدر تصم مشارکت  شدن، ایحرفه ت فرص شایستگی، براساس ارتقاء

و  موجددود وضدد  ۀدربددار پددژوهش نیدد ا جینتددا. بددود کار محیط ی یزیف طیشرا و شغلی امنیت  رهبری، سبک و ساختار

 ایسپددر ،(1391) طددو بی و پوراشددرف ،(1395) لو صددنمگل یهدداپژوهش بددا یکددار یزندددگ  ت یفیک  ۀمؤلف در مطلو 

 موسسدده ،(2007) اسددمیت  ،(2012) فرانسددیس ،(2005) بیلینگزلددی و سددینگ ،(2013) و هم دداران دی ،(2001)

 .است  همسو ( 1389) کاوه و( 2007) هیتر ،(2008) زقلول ،(2011) آلناکیوبی ،(2018) کوپرگیبسون

 یزندگ  کیفیت  ۀمؤلف که شددهدا نشان کنندگانشرکت  نظر از پژوهش ۀتیجدرن مطلو  وض  و موجود وض  به توجه با

 یزندددگ  ت یدد فیک  مورد در آنچه گفت  توانیم مؤلفه این تبیین در. است  نامطلو و  متوسط از ترپایین معلمان در یکار

 رد یو سددازمان فددردی اهددداف احساس کننددد افراد که است  یاگونهبه کاری محیط و شرایط ایجاد ،است  مشهود یکار

در . باشدددمی هاآن( معنوی و مادی) شخصی نیازهای شدن برآورده از کارکنان رضایت  احساس و قرارگرفته راستا یک

 مندداب  مدیریت  اقدامات که باید گفت  معلمان ماندگاری به میل یاعوامل حرفه عدبُ در یکار یزندگ  ت یفیک  ۀمؤلف نییتب

 کارکنان روی سازمان آن، ۀلیوسبه که است  مهمی ابزار ،دنشو می کارکنان یکار یزندگ  ت یفیک  بهبود به منجر که انسانی

 کدداری زندددگی کیفیددت  یهامؤلفدده عنوانبه که متغیرهایی از برخی که ددندا نشان تحقیقات. کندمی یگ ارهیسرما خود

 و قددو ح میددزان از اندددعبارت متغیرها این ازجمله. دارند سازمانی حمایت  ادراک  برای پیشایندی نقش ،اندشدهشناخته

 .پاداش و کاری شرایط رشد، فرصت  ،یریگ میتصم در مشارکت  مدیریت، حمایت  دستمزد،

 جهددت  و معلمددان یماندددگار بدده میل و مطلو  موجود وض  نیب معنادار تفاوت وجود و پژوهش یهاافتهی به با توجه

 :دنشو یم ارائه ذیل شنهاداتیپ تفاوت، نیا کاهش
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 مناسب  سطح به وپرورشآموزش در یشروپ کشورهای ندهمان معلمان مزایای و حقو  شافزای •

 باشد هاآن تخصص و تجربه توانایی، دهندهنشان آن درجات که یاگونهبه معلمان ارتقاء یهانهیزم یسازفراهم •

 معلمان بالقوه یهایتوانائ و ظرفیت  رشد ام ان شدن فراهم برای یاحرفه توسعه یهابرنامه اجرای افزایش •

 و مدددیریتی سیسددتم از اسددتفاده و کاری فضای در مختلف یهات یفعال و هایریگ میصمت در معلمان دادن مشارکت  •

 مشارکتی رهبری

 عاد نه جبران نظام اجرای و معلمان به محوله اضافی کار حجم مهم موضوع به مدارس مدیران و مسلولین توجه •

 معلمان برای حمایتی هایسازمآن با وپرورشآموزش نامهتفاهم و قرارداد عقد •

 معلمان مزایای و حقو  یساز سانی  یاز طر اجتماعی عدالت  افزایش ،وپرورشدر آموزش عاد نه روی رد ایجاد •

 وپرورشآموزش وزارت در اداری کادر و معلمان بین مزایا و حقو  در تبعیض رف  و دولت  کارکنان سایر با

 ماننددد غیردولتی عمومی مؤسسات از ام انات  اخ و هاآن یهاخانواده و معلمان برای هیرفا ام انات یسازفراهم •

 هایشهردار

 ارتقدداء و مناسددب  بودجدده تخصددیص معلمددان، از حمایددت  در موجددود قوانین از استفاده و حمایتی قوانین تصویب  •

 معلمان جایگاه

 

 فارسیمنابع فهرست 

د سن موفقی، نشر فرا، ار ابیلی و حیت مناب  انسانی، ترجمه خدای(، راهبردهای مدیر1387آرمسترانگ، مای ل ) -

285. 

و ، صنعتی یدولت یهاسازمانکارکنان در  امورمدیریت )یانسان مناب (، مدیریت 1395) و هم اران یمیابراه  -

 .3و  2د (، تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، یبازرگان

ل به ماندگاری معلمان در می شدهاک ادرو حمایت سازمانی  شناختیروان ٔ  هیسرما(، نقش 1396احمدی، طاوس، ) -

، بهار 21، سال 1، شماره شناختیروان یهاپژوهشتهران، فصلنامه  6دوره دوم متوسطه منطقه  هایدبیرستان

 .21-39، صفحه 1397تابستان 

ا نقش میانجی دلبستگی رابطه مدیریت استعداد و تمایل به ترک خدمت معلمان ب(، 1396) و هم اراناشرفی  -

 .137-162، صفحه 43، شماره پیاپی 1، شماره 13نوین تربیتی، دوره  یهاشهیاند فصلنامه علمی، شغلی

بر میل به ماندگاری با انگیزه معلمان  مؤثر(، روی رد کیفی به عوامل 1391پوراشرف، یاسان ا... و طو بی، زینب، ) -

 .152-176، د 1391، 98ربیت، شماره تعلیم و ت امهنفصل)مورد: استان ایالم(، 
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و  شناختیروانیه ، سرماشدهادراک ( رابطه بین حمایت سازمانی 1392پریوش و مجیدی مقدم، زهرا، ) جعفری، -

 یهاینوآوررفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، نشریه 

 .22-36، د 1392(، پاییز 32)مسلسل آموزشی، سال هشتم، شماره چهارم 

بر  تأکیدترک شغل با  و تمایل به شناختیروان یهاهیسرما(  رابطه 1392اده، طیبه و رستگار، احمد  )حسین ز -

  دانشگاه فرهنگیان  یو آموزشگاهمطالعات آموزشی  تحقیقیفرسودگی شغلی  فصلنامه علمی  یاواسطهنقش 

 .34-53  صفحه 7  شماره 2دوره 

و قصد   یبا تعهد سازمان شدهادراک  یت سازمانیرابطه حما یبررس(، 1389  )شهال ،لو  یبرجعل و ب الهیحب ،ییدعا -

 .77تا د  63از د ، 3 شماره ، 1 دوره،  1389ز ییپا: یت دولتیریچشم انداز مد  نشریه دمت ترک خ

ان و سیدمحمد اعرابی، تهران: انتشارات علی پارسائی مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه(، 1397رابینز، استیفن پی  ) -

 .48فرهنگی، د  یهاپژوهشدفتر 

 ٔ  فصلنامه، داری کارکنان دانشیطراحی و تبیین مدل حف  و نگه(، 1394)  رشیدی، مهدی  رسولی، رضا -

-55(: صص 1394)بهار  1 ٔ  شمارهال هفتم، مدیریت مناب  انسانی دانشگاه جام  امام حسین )ع(، س یهاپژوهش

39. 

بر نیت ترک خدمت کارکنان در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، نشریه  مؤثروامل (، ع1391) انو هم اررسولی  -

 .27-42، د 1391، بهار 9، شماره 4مدیریت دولتی، دوره 

 .7د نشر روان، تهران،  مبانی و اصول مدیریت آموزشی، (،1397عالقه بند، علی ) -

 وپرورشآموزشماندگاری معلمان  هبتمایل  یهاکنندهینیبیابی ساختاری پیش(، مدل1395لو، یوسف )صنمگل -

 .55و  28، 13، 4، 2دوره دکترا، دانشگاه ارومیه، صفحات  نامهانیپا، یغرب جانیآذربااستان 
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