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چکيده
خشنودی شغلی معلمان ،به عنوان عهدهدار تربیت یک نسل ،نقش غیر قابل انکاری در آموزش و
افزایش بهرهوری آن دارد بنابراین اهمیت توجه به کاربرد مشاوره شغلی در این قشر بارزتر میشود زیرا
میتواند به افراد کمک کند تا با مسائل ومشکالت مختلف محیط شغلی بهترکنار بیایند که منجر به افزایش
خشنودی شغلی آنان می شود  .روش پژوهش  ،نیمه آزمایشی با پیشآزمون و پسآزمون و گروه کنترل بود.
جامعه آماری  ،تمامی معلمان زن مقطع ابتدایی منطقه  7شهرداری شهرشیراز بودند .نمونهگیری به شیوه
تصادفی خوشهای انجام شد و  12مدرسه انتخاب شدند سپس پرسشنامه خشنودی شغلی روی معلمان
آنان اجر ا شد و از کسانی که نمره کمتری گرفتند 40 ،نفر انتخاب شدند و به دوگروه تقسیم شدند .یکی
ازگروههای  20نفره بهتصادف در گروه گواه و گروه دیگر به عنوان گروه آزمایش ،جایگزین شدند .گروه
آزمایش  8 ،جلسه  1/5ساعته آموزش دریافت کرد سپس ،پسآزمون اجرا و یک ماه بعد پیگیری انجام
شد .دادهها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و آزمون  tوابسته تجزیه و تحلیل شد .نتایج نشان داد که
مشاوره شغلی مبتنی بر تلفیق الگوی چند محوری شفیعآبادی و نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر
خشنودی شغلی معلمان زن ،تأثیر معنادار دارد و نتایج در طول زمان پایدار بوده است.استفاده از تلفیق
نظریه های مشاوره شغلی می تواند بر افزایش سطح خشنودی شغلی معلمان، ،تاثیر قابل توجهی داشته
باشد و آن را بهبود ببخشد .لذا پیشنهاد می شود از این روش تلفیقی استفاده شود.

کليد واژهها  :الگوی چند محوری شفیع آبادی ،نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز ،خشنودی
شغلی.
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مقدمه
نیروی انسانی به عنوان کلیدی ترین عنصر در موفقیت یا عدم موفقیت یک سازمان نقش
اساسی دارند و مهمترین عامل بهرهوری در جامعه ،منابع انسانی است و تردیدی نیست که
شکوفایی هر جامعه ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است .کارکنان هر سازمان
باارزشترین دارایی آن سازمان محسوب میشوند ،ازاینرو سازمانها با چالش بهکارگیری و حفظ
نیروی کار متخصص و کارآمد مواجه هستند .بهکارگیری و حفظ نیروی کار متخصص در سازمان،
به این معنا که بتوان از میان متقاضیان مشاغل ،بهترینها را برای کار برگزید و از جانب دیگر
شرایطی را فراهم آورد تا کارکنان از موقعیتهای کاریشان احساس خشنودی داشته
باشند ). (Dabaghy & et al,2013,p18
آموزش و پرورش رکن اساسی جامعه انسانی است و یکی از اهداف عمده آن پرورش و آموزش
کودکان و نوجوانان توسط معلمان و مدیران در مدارس است .بدیهی است که در زنده و پویا
نگهداشتن مدرسه و فرهنگ عمومی هر جامعه ،معلم است که میتواند نقش اول را ایفاء کند .نقش
معلم بخاطر هدایت دانش آموزان و ایجاد آمادگی الزم برای سازگاری با محیط در آنان دارای ارزش
اجتماعی زیادی است ( .)Shoari Nejad, 2009 ,p 126بنابراین توجه به خشنودی شغلی معلمان
حائز اهمیت است (.)Tamjid Tash & et al, 2012, p, 123خشنودی شغلی یکی از سازههای مهم
در روان شناسی صنعتی و سازمانی ،است که از گذشته تا حال ،جزء کاربردیترین حیطه در این
رشته شناختهشده است .برای نخستین بار در دهه  ،1930ساخت مقیاسهای خشنودی شغلی تراز
شده هدف بسیاری از پژوهشها قرار گرفت و دهه  19۶0را دهه طالیی خشنودی شغلی مینامند،
زیرا در این دهه ،بسیاری از سازهها و نظریهها به نحوی به خشنودی شغلی مربوط میشدند
)(Anderson , Coffey& Byerly ,2001

خشنودی شغلی نگرشی است که چگونگی احساس افراد نسبت به مشاغلشان را بهطورکلی و یا
نسبت به حیطههای مختلف آن نشان میدهد .خشنودی شغلی دارای حیطههایی است که عبارتند
از :خشنودی از کار ،خشنودی از سرپرستی ،خشنودی از همکاران ،خشنودی از حقوق ،خشنودی از
ترفیعات و محیط کار که از جمع این حیطهها خشنودی شغلی کلی حاصل میشود ( Spector,
 .)2000, quoted from Shekar Shekan, 2001,p2معلمی که دارای خشنودی شغلی است از
پرداختن به امور مدرسه لذت میبرد ،زیرا بر این باور است که جدی گرفتن هر کار ،شرط اول
موفقیت به شمارمی رود و در برانگیختگی نیز نخستین شرط جدی گرفتن هر کار است .چنین
معلمی را میتوان تربیت کرد ،زیرا معلمی  ،مهارتی است بسیار پیچیده و آموختنی .بنابراین ،امر
تربیت معلم را باید بسیار جدی و سخت گرفت که نشانه ارزش واحترام قائل شدن به انسان و
انسانیت است و بدون آن ،آموزشوپرورش سالم و مؤثر غیرممکن است این نکته مهم نیز بدیهی
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است که هرگونه غفلت در آموزشوپرورش طبعاً به پیامدهای ناگوار جبرانناپذیر فردی و اجتماعی
خواهد انجامید که احتماالً در بلندمدت آشکار خواهند شد ؛ بنابراین با توجه به این واقعیت که یکی
از اقشار مؤثر جامعه که نوع رفتار و عملکرد آنها میتواند اکثریت قریب بهاتفاق افراد جامعه را
متأثر کند ،تغییر نگرش معلمان و به وجود آمدن نگرش مطلوب ،مناسب و مثبت در آنان است،
میتوان چنین استدالل نمود که دادن آگاهیهای الزم به معلمان و اعمال آموزشهای تغییر نگرش
به آنان ،جهت بهبود عملکرد آنان ،امری ضروری و مهم به شمار میآید (Shoari Nejad, ,p 127
 .)2009عالوه بر این از آنجا که همه انسان ها میخواهند شغلی را انتخاب کنند که عالوه بر تأمین
نیازهای مادی از نظر روانی نیز برای آنان ارضا کننده باشد ،الزمه رسیدن به این هدف گماردن افراد
در مشاغل مناسب است که از طریق شناخت فرد و مشاغل و نیازهای شغلی جامعه حاصل می شود
و درصورتی که مشاغل به افراد بیعالقه و ناتوان سپرده شود ،موجب اتالف سرمایه های کشور
می شود ؛ برای این منظور باید به امر راهنمایی و مشاوره شغلی که هدفش کمک به انسانها برای
انتخاب و ادامه اشتغال رضایتبخش و ایجاد مراکز آموزش و باز آموزی شغلی برای سپردن کار به
کاردان است توجه خاص مبذول گردد ( .)Shafiabady,2009,p1امروزه در هر سازمانی (همچون
آموزشوپرورش) بهمنظور اثربخش نمودن امور و نیل به اهداف ،یکی از معیارها ،جذب آموزش و
حفظ نیروی انسانی کارآمد و متخصص است؛ زیرا نیروی انسانی دارای مهارت صحیح و کارآمد
نقش سازنده و کلیدی در پیشبرد اهداف سازمان دارد و از ارکان رشد  ،توسعه و بقای سازمان
محسوب میگردد  ،بنابراین تربیت معلمانی با خشنودی شغلی که دارای نگرشها ،دیدگاهها و
برداشتهایی صحیح نسبت به کارکردها ،اهداف و ساختار سازمان بوده و به نقش خود بهعنوان یکی
از عامالن تحقق بخشی به اهداف سازمان واقفند ،مسالهای بسیار مهم و غیرقابلانکار است
) .(Tamjid Tash & et al,2012,p125افزون بر آن ورود دانش آموزان به دوره ابتدایی اول معموالً با
ورود به دوره دوم کودکی که از شش یا هفتسالگی آغاز میشود ،همراه است که معلمان و مربیان
این دوره را دوره آموزش مقدماتی و یادگیری اصول و مبانی علم و دانش نامگذاری میکنند.
همچنین از دیدگاه آنان در این دوره ،کودک باید مهارتهای ضروری مشخصی را که هم در متن
برنامههای آموزشوپرورش است و هم بهصورت فعالیتهای فوقبرنامه است ،فرابگیرد .از دیدگاه
معلمان و مربیان ،این دوره یک مرحله مهم و حساس برای میل به فعالیت و پیشرفت در فرد است؛
یعنی در این دوره عادت به کمکاری یا پرکاری و یا کار متناسب با ظرفیت در فرد به وجود میآید و
در طول زندگی آینده و بزرگسالی نیز پابرجا میماند .مطالعات نشان داده است که این عادت
میتواند در تمام عمر ،نهتنها در فعالیتهای تحصیلی ،بلکه در همه جنبههای زندگی باقی و پایدار
بماند بنابراین میتوان گفت که این دوره از رشد بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا خصوصیات رشد در
این دوره در مقایسه با مقاطع دیگر ،نمودی مثبت و سازنده دارد و این پیشرفت و سازندگی برای
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والدین و معلمان و مربیان کودک آشکار است .در این دوره ،مانند دوره کودکی اول ،تکالیف و
وظایف مربوط به رشد فقط به عهده والدین نیست ،بلکه معلمان و تا حدودی نیز همساالن سهم
مهمی در این زمینه به عهدهدارند بهعنوانمثال ،رشد مهارتهای اصلی مانند خواندن ،نوشتن و
حساب کردن و رشد نگرشهای مربوط به گروهها و نهادهای اجتماعی در کودکان تا حدود زیادی
به عهده معلمان است که درواقع جانشین والدین در ساعات مدرسه هستند seif & et al ,
) .)2012,p235لذا نقش معلمان ابتدایی در رشد و پیشرفت آینده دانشآموزان بسیار حائزاهمیت
است.
بنابراین در نظام آموزشی کنونی ضرورت توجه به ویژگیهای روحی معلمان در کنار مباحث
علمی به قوت خود باقی است و سازمان آموزش و پرورش نیازمند استفاده از مشاوره شغلی برای
رشد توانمندی ها و افزایشخشنودی شغلی آنان است .وقتی از آموزش معلمان برای افزایش
خشنودی شغلی صحبت می شود ،نباید اهمیت نظریه های مشاوره شغلی به ویژه نظریه های بومی
متناسب با شرایط جامعه را نادیده گرفت .یکی از این نظریه ها الگوی چند محوری است  .الگوی
چند محوری شفیع آبادی یک الگوی بومی است که نگرش رشدی به انتخاب شغل دارد بر اساس
این الگو راهنمایی و مشاوره عموماً و راهنمایی و مشاوره شغلی خصوصاً از عقاید مردم و مبانی
فرهنگی جامعه متأثرند .انتخاب شغل بر اسا س این الگو فعالیتی است هدفمند و پویا که با توجه به
نوع خویشتن پنداری ،ارضای نیازها و توان تصمیمگیری در درون شیوه زندگی رخ میدهد .با توجه
به اصل پویایی ،انسان عالوه بر جستجوی شغل باید در جهت یادگیری خصوصیات مشاغل تالش
کند و برای موفقیت در بازار کار بهطور مستمر بر دانش و مهارتهای شغلی خود بیفزاید .هدفمندی
انتخاب شغل نیز به این معناست که انسان از طریق اشتغال میخواهد از احساس حقارت و
وابستگی به دیگران رها شده و به احساس برتری و استقالل برسد و به ایجاد و توسعه روابط
اجتماعی مطلوب با اطرافیان بپردازد .خویشتن پنداری ،تصور و پنداری است که افراد از تواناییهای
خود دارند؛ افرادی که خویشتن پنداری مثبت دارند ،زندگی موفقیتآمیزی را میگذرانند و از
سوی دیگر خویشتن پنداری منفی ،به احساس حقارت ،ناتوانی ،پریشانی و بیهدفی منجر میگردد.
در مورد نیازها نیز ،ارضای نیازهای اساسی از عوامل مؤثر در انتخاب شغل است و بدون هیچ
تردیدی میتوان چگونگی و میزان ارضای ن یازها را عامل مهمی در نحوه گذر از مسیر رشدی
انتخاب شغل دانست و سرانجام فرد باید در مسیر رشدی انتخاب شغل قرار بگیرد و شغلی را که با
خویشتن پنداریش همسوست و نیازهایش را برآورده میکند ،برگزیند.)Shafiabady,2009,p1( .
بنابراین به نظر می رسد این الگو به دلیل توجه به نیازها و لزوم هدفمندی و پویایی در زندگی
انسان و تأکید بر تقویت خویشتن پنداری مثبت بتواند بر خشنودی شغلی تأثیر قابلتوجهی داشته
باشد .برای مثال  ،واعظی ( )vaezi ,2013,p1پژوهشی با عنوان " تأثیر توانمندسازی روانشناختی
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براساس الگوی چند محوری شفیع آبادی بر رضایت شغلی معلمان دبیرستان های شهر نیشابور "
انجام داد و به نتایج مثبتی دست یافت.
با توجه به این که خشنودی شغلی یک نوع نگرش است و در روان شناسی موضوع تغییر نگرش
د ر چهارچوپ چندین الگو مورد بحث قرار گرفته که یکی از آن ها الگوی یادگیری است  ،یکی دیگر
از نظریه هایی که به نظر می رسد به خاطر تاکیدش بر یادگیری و مفاهیم بنیادی اش بتواند موجب
خشنودی شغلی شود ،نظریه یاد گیری اجتماعی کرامبولتز است  ،نظریه یادگیری اجتماعی
مت شکل از چهار مفهوم ،بنیادی استعداد ،مهارت ،تجارب یادگیری ،و شرایط محیطی است.
 (Liptak, translation Zare Bahramabadi & (Shafiabady, 2011,p 119جان کرامبولتز که در
جرگه نظریه پردازان یادگیری است  ،انتخاب و رشد شغل را از منظر خزانه رفتارهایی مینگرد که
شخص یاد گرفته است و انتخاب و رشد شغل چهار تعیینکننده اصلی دارد که شامل :استعداد
ژنتیکی ،شرایط و رویدادهای محیطی ،یادگیری ابزاری و تداعی و آشنایی با مهارتهای رویکرد
تکلیفی است؛ همچنین اعتقاد بر آن است که مشاوران شغلی باید به اشخاص برای یافتن مهارت
در زمینههای جدید در مقابل زمینههای مشخصشده به وسیلهی عالئق زمان گذشته کمک کنند و
با توجه به متغیر بودن شرایط زندگی یکی از اهداف مشاوره شغلی ایجاد رضایت و خشنودی شغلی
در محیط کار با تغییرات زندگی است . (Michel & krumbultz , 1996, quoted from Swanson
)& Foad ,translation moosavi ,2003

نتایج تحقیق رضایی ( ) Rezaei ,2013,p 146در زمینه بررسی تاثیر مشاوره شغلی به شیوه
یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر افزایش رضایت از سرپرست و همکاران معلمان زن شهرستان
شوش نشان داد که این روش موثر است .بنابراین نتایج پژوهش های محدود قبلی که روی رضایت
شغلی معلمان براساس دو روش الگوی چند محوری و نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز صورت
گرفته  ،اثر بخشی این دو روش را بر رضایت شغلی تأیید کرده است .
بنابراین با توجه به مطالب فوق چنین برمیآید که جهت دستیابی به خشنودی شغلی معلمان
،آموزشهای ضمن خدمت در قالب کارگاهها و جلسات مشاوره شغلی که بر اساس اصول نظریههای
مشاوره شغلی طرحریزی میشود ،بتواند اثربخش باشد و افراد را در حل مشکالت شغلی و سازگاری
با محیط کارشان یاری رساند و ازآنجاکه تحقیقات اندکی درباره کاربرد مشاوره شغلی روی معلمان
صورت گرفته است و در صورت تأیید این اثربخشی ،انگیزه سازمانها برای سرمایهگذاری مادی و
معنوی جهت افزایش خشنودی شغلی بیشتر میشود .انجاماینتحقیقضرورت دارد و نتایج پژوهش
حاضر میتواند مورداستفاده آموزشوپرورش و سایر ارگانهای مربوط به تعلیم و تربیت قرار گیرد،
لیکن تص میم گیری قطعی در این زمینه نیاز به تحقیقات متعدد دارد  .به خصوص وقتی که برخی
از متغیرها از جمله رضایت شغلی ( خشنودی شغلی) با ابزارهای متعددی اندازه گیری بشود و هدف
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پژوهش مثل این تحقیق بررسی ابعاد متنوع آن باشد زیرا در این وضعیت جلسات کوتاه مدت
آموزشی به  8جلسه  1/5ساعته شاید نتواند تغییر الزم را در تک تک ابعاد ایجاد کند  .اجرای
جلسات بلند مدت آموزشی نیز با توجه به شرایط کاری معلمان مقطع ابتدایی که فقط روزهای
پنجشنبه تعطیل هستند ،امکان پذیر نیست .بنابراین اگر بتوان کیفیت جلسات آموزشی را هرچه
بیشتر کرد احتم ال افزایش  ،خرده مقیاس های خشنودی شغلی در مدت زمان کوتاه بیشتر می
شود .یکی از راهکارهای افزایش کیفیت آموزش ها تلفیق دو روشی است که قبال هریک به تنهایی
اثر بخشی خود را روی نمره کل رضایت شغلی معلمان نشان دادند به خصوص وقتی ماهیت
مفاهیم بنیادی این دو روش به شکلی باشد که یکدیگر را پوشش دهند ،بررسی پیشینه تحقیقات
خارجی نشان می دهد که اکثرا تحقیقات انجام شده روی متغیر خشنودی شغلی از نوع همبستگی
بوده است.
ویلیامسون ،پِمبِرتون ،و لَونسبری) (Williamson,pemberton,& Lounsbury, 2005در مطالعه
ای پیرامون ویژگیهای شخصیت و رابطه آن با خشنودی شغلی و خشنودی زندگی حرفهای که بر
روی 13 00نفر از متخصصان علم اطالعات که در کنفرانس کتابخانه ملی دانشگاه شیکاگو شرکت
کرده بودند ،انجام شد همبستگی معناداری را میان ویژگیهای شخصیت و خشنودی زندگی حرفهای
و خشنودی شغلی گزارش میکنند)(Williamson,pemberton,& Lounsbury, 2005,p122
فوری)( Fourie,2004, quoted from Saedi, Khalatbari & Moori Najaf Abadi,2009در
پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه آفریقای جنوبی ،طی اجرای تحقیقی بهمنظور تعیین
پیشبینی کنندههای مؤثر بر خشنودی شغلی به این نتیجه دست یافت که بین خشنودی شغلی و
ابعاد کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .وی نتیجه گرفت که بعد جو سازمانی
بهعنوان یکی از ابعاد کیفیت زندگی کاری ،مهمترین عامل پیشبینی کننده خشنودی شغلی است (
)Fourie,2004, quoted from Saedi, Khalatbari & Moori Najaf Abadi,2009,p55
مینتز بیندر و فیتز پاتریک) ، ( Mintz binder &Fitz patrick,2009به بررسی حمایت

اجتماعی
و خشنودی شغلی در مدیران برنامه در کالیفرنیا پرداختند .یافتههای این تحقیق نشان میدهند که
رابطه مثبت و معنیداری بین خشنودی شغلی و حمایت اجتماعی وجود دارد ( Mintz binder

)&Fitz patrick,2009,p299

آینی ) (Aini ,201تأثیر اعتماد داشتن ،حمایت اجتماعی کارکنان با خشنودی شغلی را بر تعهد
موردبررسی قرار دادند .یافتههای کلی این پژوهش نشان داده که اعتماد داشتن و حمایت اجتماعی،
هر دوکاربرد بسیار خوبی در شرکتهای سهامی بانک دارند و اعتماد داشتن و حمایت اجتماعی هر
دو تأثیر معنیداری در خشنودی شغلی کارکنان بانک دارند و بر تعهد کارکنان تأثیر مستقیم
دارند)(Aini ,2010,p1
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تی سنگ ( ،) Tseng,2010استرس شغلی و خشنودی شغلی را در معلمان مدرسه ابتدایی شهر
کاسیونگ موردمطالعه قرار داد .نتایج نشان داد که استرس شغلی در معلمان ابتدایی در حد متوسط
است ؛ همچنین خشنودی شغلی در معلمان ابتدایی شهر کاسیونگ نیز در حد متوسط است و
سازش روانی در سطح باالتری از خشنودی واقعشده است .بررسیها نشان داده در معلمان ابتدایی
شهر کاسیونگ بین استرس شغلی و خشنودی شغلی همبستگی وجود دارد و رویهمرفته بین
ارتباطات بین فردی و خشنودی شغلی ارتباط نزدیکی وجود دارد.
کاراتپ ( ) Karatepe,2013در پژوهشی با نمونه  150کارمند هتل پویانا در رومانی و مدیریت
آنها ،به بررسی توانمندسازی و تشویق کردن کارمندان هتل و اثر آنها بر عملکرد شغلی پرداخت.
برای تحلیل دادهها از نرمافزار لیزرل استفاده شده است .تحلیل دادهها نشان میدهد که توانمند
کردن و تشویق کردن کارمندان از طرف مدیران ،روی عملکرد شغلی آنان تأثیر مثبت دارد و
کارمندان با شوق و رضایت بیشتری کارهای خود را انجام میدهند).) Karatepe,2013,p 1
حسینیان و طباطبایی) (Hoseinian&Tabatabaee ,2008به بررسی اثربخشی آموزشهای
ضمن خدمت بر خشنودی شغلی و توانمندی حرفهای معلمان پرداختند .یافتههای حاصل از
پژوهش حاکی از آن است که آموزشهای ضمن خدمت بر خشنودی شغلی و فقط  5حیطه آن در
هر سه مرحله آزمون مؤثر بوده است .عالوه بر این ،آموزشهای فوق بر اطالعات و تواناییهای
حرفهای دبیران و مربیان فنی و حرفهای مدارس استثنایی در مراحل سهگانه اندازهگیری تأثیر
داشته و افزایش دانش و توانمندی حرفهای دبیران و مربیان را باعث شده است.
چراغی  ،زهراکار و امینی ) (Cheraghi,Zahra Kar& Amini,2011در مطالعهای به بررسی
مشاوره شغلی به روش نظریه یادگیری کرامبولتز بر کاهش فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان
زن مدارس ابتدایی شهرستان فسا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میزان فرسودگی گروه
آزمایش در مؤلفه های مختلف فرسودگی در دو بعد فراوانی و شدت از گروه کنترل کمتر است .لذا
آموزش نظریه یادگیری اجتماعی بر کاهش فرسودگی شغلی معلمان اثربخش بوده است  .چراغی ،
زهراکار و امینی)Cheraghi,Zahra Kar& Amini,2011,p1
فکری ،شفیع آبادی ،رفاهی و زابلی) Fekri ,Shafiabady , refahi & zaboli,2013در پژوهشی
با عنوان " مقایسه اثربخشی الگوی چندمحوری شفیع آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز
بر افزایش مهارتهای کارآفرینی دانشجویان روان شناسی و مشاوره در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مرودشت " ،به این نتایج دست یافتند که -1 :الگوی چندمحوری شفیع آبادی بر افزایش مهارت
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های کارآفرینی دانشجویان و خرده مقیاسهایش مؤثر است -2 .نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز
بر افزایش مهارت های کارآفرینی دانشجویان و خرده مقیاس هایش مؤثر است  -3بین اثربخشی دو
الگوی چند محوری و نظریه یادگیری اجتماعی بر افزایش مها رت های کارآفرینی دانشجویان و
خرده مقیاس هایش تفاوت معنی دار وجود ندارد -4 .اثربخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی بر
مهارت های کارآفرینی دانشجویان و خرده مقیاس هایش در طول زمان پایدار است -5.اثربخشی
نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز فقط برخرده مقیاس های مهارت های بین فردی و کاربردی
کارآفرینی در طول زمان پایدار است -۶ .بین پایداری اثربخشی الگوی چند محوری و نظریه
یادگیری اجتماعی بر مهارت های بین فردی و کاربردی کارآفرینی در طول زمان تفاوت معنادار
وجود ندارد.
فکری ،شفیع آبادی ،نورانی پور واحقر Fekri ,Shafiabady, Noorani Poor
)&Ahgher,2013-B 2013-A, ,2012B ,2012Aدرپژوهشی به "بررسی و مقایسه اثربخشی الگوی
چندمحوری شفیع آبادی با نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون بر مهارت های کارآفرینی و
رفتارکارآفرینانه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران " پرداختند؛ نتایج نشان داد که هر دو روش در افزایش مهارت های کارآفرینی و
رفتارکارآفرینانه مؤثر بودند و مشاوره شغلی به شیوه الگوی چند محوری شفیع آبادی در مقایسه با
نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون تأثیر بیشتری بر افزایش مهارت های بین فردی و فکری
کارآفرینی و مولفه های شناخت فرصت ها و تعیین راهبردهای رفتارکارآفرینانه دانشجویان داشت.
برای بررسی پایداری نتایج ،یک ماه بعد از هر دوگروه مجددا آزمون گرفته شد؛ نتایج مبین پایداری
کارکردپذیری هر دو گروه در طول زمان بود در عین حال  ،پایداری نمرات مهارت های کارآفرینی و
رفتار کارآفرینانه گروهی که با الگوی چند محوری شفیع آبادی آموزش دیدند ،بیشتر بود Fekri
&Ahgher,2013-B,p19,
2013)A,p323,2012B,p553,2012A,p566

Poor

Noorani

,Shafiabady,

ترک ( )Turk ,2013به بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر رویکرد چند محوری)شفیع
آبادی( بر بلوغ شغلی وخود کار آمدی شغلی دانش آموزان پسرسال اول متوسطه کرج پرداختند و اثر
بخشی این الگو تایید شد(.)Turk,2013,p1
رضایی و همکاران ) ،) Rezaei & et al , 2013در پژوهشی به بررسی اثربخشی نظریه
یادگیری اجتماعی کرامبولتز برافزایش رضایت از سرپرستی و همکاران معلمان زن پرداختند و نشان
دادند که مشاوره شغلی به شیوه یادگیری اجتماعی کرامبولتز ،باعث افزایش رضایت از سرپرست و

اثربخشي تلفيق الگوی چند محوری شفيع آبادی با نظريه يادگيری اجتماعي کرامبولتز برخشنودی

161

شغلي معلمان زن

همکاران در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شده است و این افزایش تا مرحله یکماهه پیگیری
ادامه داشت ).) Rezaei & et al, 2013,p148
عمادیان ( ، ) Emadian, 2014در پژوهشی اثر بخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی را بر
خویشتن پنداری دانش آموزان دختر مقطع چهارم دبیرستان منطقه  2تهران بررسی کرد و به این
نتیجه رسید که مشاوره شغلی بر مبنای الگوی چند محوری شفیع آبادی در افزایش خویشتن
پنداری ش غلی در خرده آزمون های اجتماعی ،خلق و خو ،آموزش ،عقالنی ،و اخالقی مؤثر بوده
است()Emadian, 2014,p1
نتایج تحقیقات فوق نشان می دهد که بین خشنودی شغلی با کیفیت زندگی کاری  ،ویژگی
های شخصیتی ،حمایت اجتماعی ،اعتماد و محیط فیزیکی کار ارتباط وجود دارد واینکه نظریه
یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر فرسودگی شغلی  ،تغییر نگرش و رفتار کارآفرینی  ،مهارت های
ارتباطی  ،نگرش کارآفرینانه  ،رضایت از سرپرست و همکاران ،بهبود مهارتهای ارتباطی کارکنان
وسازگاری شغلی مؤثر واقعشده است همچنین الگوی چند محوری شفیع آبادی بر خویشتن
پندا ری ،مهارت های کارآفرینی و رفتارکارآفرینانه ،بلوغ شغلی وخود کار آمدی شغلی و مهارت های
کارآفرینی زنان تأثیر داشته است ،اما تلفیق این دو نظریه بهجز در تحقیق پورعلی صفت ( Poor Ali
 )Sefat ,2014,p1استفاده نشده است که آن هم تأثیر تلفیق الگوی چند محوری شفیعآبادی با
کرامبولتز را بر تابآوری و رضایت شغلی دانشجویان شاغل سنجیده است .بنابراین ازآنجا که
اثربخش ی تلفیق این دو روش بر روی خشنودی شغلی و همچنین بر روی جامعه موردنظر که
معلمان زن مقطع ابتدایی هستند ،استفادهنشده است ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به دو
سوال کلی است  .)1:آیا تلفیق الگوی چند محوری شفیعآبادی با یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر
خشنودی شغلی معلمان تأثیر معنادار دارد؟ و  .)2آیا این تأثیر در طول زمان پایدار است ؟

اهداف تحقيق
هدف کل
تبیین اثربخشی تلفیق الگوی چند محوری شفیعآبادی با نظریه کرامبولتز بر خشنودی شغلی
معلمان .
اهداف جزيي
 تبیین اثربخشی تلفیق الگوی چند محوری شفیعآبادی با نظریه کرامبولتز بر ابعاد خشنودی
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شغلی معلمان .
 تبیین پایداری اثربخشی تلفیق الگوی چند محوری شفیعآبادی با نظریه کرامبولتز بر ابعاد
خشنودی شغلی معلمان.

روش پژوهش
روش انجام پژوهش ،نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل
است .جامعه آماری همه معلمان زن مقطع ابتدایی منطقه  7شهر شیراز در سال تحصیلی 93-94
بودند .نمونه گیری به شیوه خوشه ای انجام شد .بدین ترتیب که ابتدا از مدارس منطقه  ، 7دوازده
مدرسه به تصادف انتخاب شدند و معلمانشان به پرسشنامه خشنودی شغلی پاسخ دادند و از بین
گروهی که نمره کمتری گرفتند  40نفر انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین
شدند .در این پژوهش از پرسشنامه خشنودی شغلی دارای خرده مقیاس های ماهیت کار ،مسوول
مستقیم  ،همکار ،ارتقا  ،حقوق و مزایا و شرایط کار در محیط فعلی اسمیت ،کندال و هیولین
) (Smith,kendall&Hullin,1969,quoted from Dastoorani&Poor SEIF,2012,p109استفاده
شد که در دانشگاه کرنل امریکا تدوین گردید .روایی صوری پرسشنامه با نظر  5متخصص تأیید
شده است .همچنین مطالعه اسمیت ،کندال و هیولین )(Smith,kendall&Hullin,1969ضریب
روایی پرسشنامه را  0/۶2تا  0/89و برای خرده آزمونها بین  0/59تا 0/92گزارش داده اند .در
ایران ،ارشدی و همکاران (Arshady& et al,1990 , quoted from Dastoorani, M., Poor SEIF,
)S. 2012در پژوهش روی کارکنان صنعت نفت جنوب پایایی کل پرسشنامه را  0/71و برای خرده
آزمونها بین  0/73تا  0/85گزارش دادند.
در پژوهش حاضر به منظور برآورد پایایی پرسشنامه از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد و ضریب پایایی برای نمره کل و خرده مقیاس های ماهیت کار ،سرپرست،همکار ،ارتقا ،حقوق و
شرایط کار به ترتیب ،0/81، 0/94 ، 0/9۶ ، 0/97 ،0/87 ،0/94و  0/88است .بعد از انتخاب نمونه
گروه آزمایش  8جلسه  1/5ساعته آموزش بر اساس تلفیق دو روش دریافت کردند و در گروه گواه
مداخله ای صورت نگرفت .پس آزمون اجرا و یک ماه بعد پیگیری انجام شد و داده ها با استفاده از
روش های آماری میانگین و انحراف معیاردر بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل
کوواریانس برای بررسی اثربخشی روش و از  tوابسته برای بررسی پایداری اثربخشی استفاده شده
است مناسب تجزیه و تحلیل شدند.
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جدول .1خالصه جلسات آموزشی).(fekri,2015
جلسه

اهداف و برنامهها

جلسه اول

آشنایی اعضا باهم و بیان قوانین گروه و پرسش از اعضا درباره تعریف خشنودی شغلی و ارائه
تکلیف در زمینه بررسی عوامل مؤثر بر آن .

جلسه دوم

آشنایی اعضا با نظریه یادگیری اجتماعی و الگوی چند محوری و بحث درباره ارتباط این دو با
رضایت و خشنودی شغلی و ارائه تکلیف در زمینه بررسی نقش پویایی در خشنودی شغلی.

جلسه سوم

آشنایی اعضا با نقش پویایی در ارتقا بهعنوان یکی از ابعاد خشنودی شغلی و ارائه راهکارهای
مؤثر در پویایی و ارائه تکلیف درباره بررسی رابطه استعداد و خویشتن پنداری با مدیریت محیط
شغلی

جلسهچهارم

آشنایی اعضا با نقش تلفیقی استعداد و خویشتن پنداری بر بهبود مدیریت ماهیت انجام کار( از
ابعاد خشنودی شغلی) و تقویت خویشتن پنداری مثبت اعضا و ارائه تکلیف در زمینه بررسی
رابطه مهارتها و نیازها با خشنودی شغلی

جلسه پنجم

آشنایی اعضا با نقش تلفیقی نیازها بامهارتها بر بهبود ارتباط با سرپرست و همکاران (از ابعاد
خشنودی شغلی) و آموختن مهارت های موردنیاز ارائه تکلیف در زمینه تمرین مهارتها در
محیط کار و بررسی رابطه هدفمندی و شرایط محیطی با خشنودی شغلی.

جلسه ششم

آشنایی اعضا با نقش تلفیقی هدفمندی با شرایط محیطی بر بهبود افزایش حقوق و پاداش (از
ابعاد خشنودی شغلی) و مشخص کردن اهداف با توجه به شرایط محیطی و ارائه تکلیف در
زمینه پیگیری هدفها در محیط کار و بررسی رابطه تجارب و تصمیمگیری با خشنودی شغلی.

جلسه هفتم
جلسههشتم

آشنایی اعضا با نقش تلفیقی تجارب با تصمیمگیری بر بهینهسازی محیط اشتغال (از ابعاد
خشنودی شغلی) و افزایش تجارب یادگیری با بحث و تبادلنظر و تقویت قدرت تصمیمگیری و
ارائه تکلیف در زمینه تمرین بیشتر آموختهها در محیط کار
جمعبندی مطالب و پاسخگویی به سؤاالت و اجرای پسآزمون.

يافتههای پژوهش
ابتدا  fلوین بررسی شد و نتایج نشان سطح معناداری از  0/05بزرگ تر است ( 0/52برای کل
و  ،0/2۶5 ، 0/0۶ ،0/۶21 ،0/70 ، 0/72و  0/172برای زیر مقیاس ها) یعنی واریانسهای دو گروه
در این نمرهها با هم برابرند .لذا پیش شرط اجرای آزمون تحلیل کوواریانس برقرار است.
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فرضيه اول :تلفیق الگوی چند محوری شفیعآبادی با نظریه کرامبولتز بر نمره کل خشنودی
شغلی معلمان و ابعاد آن تأثیر معنادار دارد.
جدول .2خالصه محاسبات اثرات بین آزمودنیها در خصوص نمره خشنودی شغلی و ابعاد آن
متغير

منبع

مجموع

وابسته

تغييرات

مجذورات

اثر پیش آزمون
اثر متغیر
مستقل
خطا
کل تصحیح
شده
اثر پیش آزمون
اثر متغیر
مستقل
خطا
کل تصحیح
شده
اثر پیش آزمون
اثر متغیر
مستقل
خطا
کل تصحیح
شده

0/995

خشنودی
شغلی

بعد
ماهیت
کار

بعد
سرپرستی

اثر پیش آزمون
بعد
حقوق

بعد ارتقاء

اثر متغیر
مستقل
خطا
کل تصحیح
شده

درجه
آزادی
)(df
1

ميانگين

آمارهی

مجذورات

Fآزمون

0/995

0/02۶

10220/8

1

10220/8

2۶8/72

1141/04

30

30/03

12415/1

39

سطح

توان

معناداری
)(sig
0/873

(اتا)
Eta

آماری

0/001

0/05

0/001

0/90

1

4/18

1

4/18

0/730

0/399

0/02

0/13

338/73

1

338/73

17/44

0/001

0/3۶

0/98

582/70

30

19/423

2850/4

39

15/۶

1

15/۶

0/918

0/34۶

0/03

0/15

583/34

1

583/34

34/30

0/001

0/53

1

510/10

30

17/004

3881/97

39

4/۶۶

1

4/۶۶

2/4۶

0/127

0/07

0/33

۶8/۶1

1

۶8/۶1

3۶/27

0/001

0/54

1

5۶/74

30

1/89

893/۶

39

اثر پیش آزمون

4/14

1

4/14

1/1

0/303

0/03

0/17

اثر متغیر

122/3۶

1

122/3۶

32/44

0/001

0/52

1
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مستقل

بعد
همکاران

بعد
محیط
کار

خطا

113/13

30

کل تصحیح
شده

772/4

39

اثر پیش آزمون
اثر متغیر
مستقل
خطا
کل تصحیح
شده
اثر پیش آزمون
اثر متغیر
مستقل
خطا
کل تصحیح
شده

3/77

17/3۶

1

17/3۶

1/84

0/184

0/0۶

0/2۶

470/98

1

470/98

50/07

0/001

0/۶2

1

282/15

30

9/40

1407/97

39

1/88

1

1/88

0/098

0/75

0/003

0/0۶

30۶/003

1

30۶/003

۶0/85

0/001

0/۶7

1

150/85

30

5/02

823/۶

39

با استناد به جدول  2میتوان گفت تلفیق الگوی چند محوری شفیعآبادی با نظریه کرامبولتز
بر ابعاد خشنودی شغلی معلمان اثر داشته است.
فرضيه دوم :تأثیر تلفیق الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی
کرامبولتز بر نمره کل خشنودی شغلی معلمان و ابعاد آن در طول زمان پایدار است.
جدول .3نتایج آمار تی گروههای وابسته جهت بررسی تفاوت میانگینهای پیگیری و پسآزمون ابعاد
خشنودی شغلی در گروه آزمایش

خشنودی
شغلی
بعد ماهیت
کار

پیگیری
پس
آزمون
پیگیری
پس
آزمون

تفاوت
میانگینها

تعداد

میانگین

20
20

23۶/35
23۶/30

انحراف
استاندارد
10/2۶
10/23

0/05

20
20

75/۶0
75/5

7/78
7/32

0/1

میزان t

0/32۶

0/52

درجه
آزادی
19

19

سطح
معناداری
0/748

0/۶0۶
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بعد
سرپرستی
بعد حقوق

بعد ارتقاء

بعد همکارن

بعد محیط
کار
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پیگیری
پس
آزمون
پیگیری
پس
آزمون
پیگیری
پس
آزمون
پیگیری
پس
آزمون
پیگیری
پس
آزمون

8/07
8/23

20
20

52/9
52/7

0/20

1/28

19

0/214

20
20

1۶/9
17/1

4/78
5/03

0/2

1

19

0/330

20
20

22/2
22/2

3/72
3/5

0/001

0/001

19

1

20
20

47/05
4۶/۶

5/8
۶/09

0/45

20
20

22/45
22/20

4/17
4/1۶

0/25

1/52

1/51

19

19

0/143

0/071

همانطور که نتایج جدول  2نشان می دهد فرض صفر تحقیق تأیید میشود.بهعبارتدیگر اثر
بخشی تلفیق الگوی چند محوری با نظریه کرامبولتز در طول زمان پایدار بوده است.

بحث و نتيجه گيری
این تحقیق با هدف اصلی تاثیر تلفیق الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه یادگیری
اجتماعی کرامبولتز برخشنودی شغلی معلمان زن انجام شد .براساس نتایج به دست آمده ،
مشخص شد که تلفیق الگوی چند محوری شفیعآبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر
نمره کل خشنودی شغلی معلمان و ابعاد آن تأثیر معنادار دارد .نتایج این پژوهش با یافتههای
قجاوند ( ، )Ghejavand ,2005,p1مهرابی ( ،) Mehrabi ,2003,p25پرنون (،) Parnoon , 2007,p1
مصحف و همکاران ( ، )Moshef & et al , 2005,p49رضایی ( )Rezaei , 2013,p145و پورعلی
صفت ( ) Poor Ali Sefat ,2014,p1همخوان است .در تبیین علت اثربخشی ،باید به مفاهیم
بنیادی هر دو نظریه چند محوری و یادگیری اجتماعی وتمرین های طراحی شده براساس آن و
همچنین ماهیت ابعاد خشنودی شغلی اشاره کرد .پویایی به معنی تحرک  ،خالقیت و شادابی است
و بعد ارتقاء شامل ،نگرش فرد به فرصتهای پیشرفت در محیط کارش است .در جلسه سوم ،با
تأکید بر محور پویایی و ا رائه تمرینی به معلمان در زمینه شناسایی راهکارهای پویایی ،سه تا از مهم
ترین راهکارهای پویایی در شغل معلمی بررسی شد و بهعنوان تکلیف با مطالعه در زمینه سه مورد
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مشخصشده ،پویایی خود را افزایش دهند .خویشتن پنداری یعنی تصور و پندار شخص از
تواناییهایش و استعداد به معنی تواناییهای ذاتی فرد .ماهیت کار به معنای ویژگیهای کاری که
باید انجام شود ،است .در جلسه چهارم ،از طریق تلفیق محور استعداد با خویشتن پنداری و ارائه
تمرینهایی به معلمان در زمینه لیست کردن موفقیتهای شغلیشان از ابتدا تاکنون به اعضا کمک
شد تا تص ویر مثبتی از خودشان در زمینه شغل معلمی به دست آورند .یکی دیگر از عواملی که
سبب افزایش انگیزه در زمینه شغل فرد میشود ،تأمین نیازهای فرد توسط شغلش است ،نیازها
شامل جسمانی ،اجتماعی -اقتصادی و ذهنی – روانی می شود .سرپرستی به معنای نظر معلمان
درباره نوع رفتاره ای مسوول باالتر است .در جلسه پنجم ،با تلفیق محور نیازها با مهارتها،
مهارت های مورد نیاز برای برقراری ارتباط بهتر با همکاران و سرپرست و تأمین نیاز اجتماعی
معلمان در محیط کار به اعضا معرفی شد و راهکار افزایش این مهارتها در گروه به بحث گذاشته
شد .سپس اعضا با برخی از مهم ترین مهارتهای ارتباطی یعنی گفتگو و مذاکره آشنا شدند و آن را
تمرین کردند؛ عالوه بر تأمین نیازها انسان از طریق اشتغال میخواهد از حقارت و وابستگی رها
شده به برتری و استقالل که همان مفهوم هدفمندی الگوی شفیعآبادی است  ،برسد و برای رسیدن
به این مرحله نیازمند تعامل مطلوب با محیط و اجتماع است .حقوق شامل ،نگرش معلمان نسبت به
درآمد دریافتی است .در جلسه ششم ،با تلفیق محور هدفمندی با شرایط محیطی و ارائه تمرینی به
معلمان در زمینه تهیه لیستی از مهم ترین شرایط شغلیشان که تاکنون موجب عدم دریافت
حقوق و پا داش کافی شده و شناسایی موارد مشترک لیست معلمان از آنان خواسته شد تا بهصورت
گروهی با همفکری یکدیگر برای دستیابی به حقوق و پاداش کافی اهداف کوتاهمدت و بلندمدت
خود را شناسایی کنند و برای دستیابی به آن اهداف برنامهریزی کنند .از طرف دیگر در جریان
انجام وظایف شغلی گاهی پیش میآید که فرد با مسالهای روبرو میشود که باید به حل آن بپردازد
و نیاز به تصمیمگیری و انتخاب راهحل مناسب دارد .تصمیمگیری بهعنوان یکی دیگر از مفاهیم
الگوی چند محوری عملی خالق و هدفمندانه در جهت حل یک مساله تعریف شده که استفاده از
تجارب قبلی را میطلبد و تجارب به عنوان یکی از محورهای نظریه کرامبولتز همان استفاده از
یادگیریهای گذشته است  .محیط کار شامل نگرش فرد نسبت به شرایط محیط کار است .در
جلسه هفتم ،با تلفیق محور تجارب با تصمیمگیری و ارائه تمرینی به معلمان در زمینه بیان تجارب
مثبت خو دشان را در زمینه بهبود شرایط محیطی کار برای همکارانشان و آموختن مراحل
تصمیمگیری شامل جمعآوری اطالعات و تجزیهوتحلیل و تلفیق اطالعات و به کارگیری
آموخته هایشان در محیط کارشان به آنان کمک شد تا محیط کارشان را مطابق با خواست
خودتنظیم کنند .از دیگر نتایج حا صل از این پژوهش این بود که تأثیر تلفیق الگوی چند محوری
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( Razavi ,

است ،این یافته ها با نتایج حاصل از تحقیقات رضایی (( Rezaei , 2013,p145و رضوی
 )2014,p1همخوان است ،د ر تبیین نتیجه فرضیه دوم می توان چنین گفت که علت پایداری نتایج
این است که خشنودی شغلی و ابعاد آن به صورت نگرش مطرح شده اند ،یعنی نگرش فرد نسبت
به شغلش و انجام وظایف شغلی اش شامل نگرش درباره ماهیت کار به معنای ویژگیهای کاری
است که باید انجام شود ،مثال ساد ه یا پیچیده بودن ،بی ارزش یا ارزشمند بودن و . ....نگرش
درباره سرپرست یعنی ،نوع رفتارهای مسوول باالتر مثال ،پرخاشگر یا متین بودن ،زود رنج یا صبور
بودن ،و نظارت و کنترل معمولی یا بیش از حد داشتن و ...نگرش نسبت به رفتار همکاران از لحاظ
دلسردکننده یا تشویق کننده بودن ،کند ذهن یا زیرک بودن ،تنبل یا فعال بودن و .....نگرش فرد
نسبت به درآمد دریافتی از نظر کافی بودن یا نبودن برای تأمین مایحتاج زندگی ،کم یا زیاد بودن،
و مطابقت و تناسب یا عدم تناسبش با استحقاق و شایستگی های فرد و . ...نگرش فرد به فرصت
های پیشرفت در محیط کارش از نظر عادالنه بودن یا نبودن ،مشخص بودن یا نبودن مسیر
پیشرفت ،متناوب یا مستمر بودن ارتقاء و ....و نگرش فرد نسبت به شرایط محیط کار شامل
دسترسی یا عدم دسترسی به بهداشت ونور و دما و تهویه کافی و تعداد ساعت ها یا روزهای کاری.
نگرش یک حالت روانی آماد گی است که بر پاسخ های فرد در برابر همه موقعیت ها و اشیاء اثر
می گذارد .نگرش ،نظام بادوامی است که شامل یک عنصر شناختی یک عنصر احساسی و یک
تمایل به عمل است؛ بنابراین نگرش سه ویژگی دارد که عبارتند از این که  :هر نگرشی شامل یک
شی یا شخص یا موقعیت است؛ دوم ای ن که  ،نگرش ها ارزشیابانه اند و سوم این که  ،نگرش ها
دارای ثبات و دوام قابل توجهی هستند .تکوین نگرش ها براساس فرآیند یادگیری صورت می گیرد
و نگرش ها بعد از شکل گیری از ثبات بیشتری برخوردارند و تابع اصل همانند سازی شناختی
هستند یعنی در برابر تغییر مقاومت می کنند و حتی اگر اطالعات مغایر با نگرش ها به فرد برسد،
فرد می کوشد آن ها را با چهارچوب نگرشی خود تطبیق دهد ( .)Karimi, 2002بنابراین طبیعی
است نگرش هایی که براساس آموزش ها و تمرینهای ارائه شده در این بسته آموزشی به شکل
مثبت تغییر کردند ،به سرعت تغییر نکنند و در طول زمان پایدار مانده باشند.
به طور کلی بر اساس نتایج این تحقیق مشخص گردید که تفاوت معناداری بین نمرات
خشنودی شغلی و ابعاد آن در دو گروه آزمایش و گواه وجود دارد که دال بر تاثیر برنامه های
آموزشی تلفیقی دو نظریه شفیع آبادی و کرامبولتز بر خشنودی شغلی و ابعاد آن و پایداری نتایج
در معلمان زن است ،البته باتوجه به این که تحقیق حاضر روی معلمان ابتدایی یکی از مناطق شهر
شیراز انجام شده است در تعمیم نتایج آن باید با احتیاط عمل کرد و دیگر محدودیت این پژوهش
آن است که امکان کنترل همه متغیرهای تأثیر گذار بر زندگی آزمودنی ها وجود نداشت .به عالوه
بر اساس نتایج این تحقیق ،پیشنهاد می گردد مسوولین محترم آموزش و پرورش از این الگوی
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تلفیقی در دوره های ضمن خدمت و کارگاه های آموزشی جهت افزایش خشنودی شغلی معلمان
مقطع ابتدایی بهره برند و این آموزش ها را از بدو جذب معلمان جهت افزایش خشنودی شغلی
آنان به کار گیرند و به پژوهشگران آینده نیز پیشنهاد می شود که پژوهشهایی مانند این پژوهش
 کارکنان دیگر ارگان ها و سایر جوامع انجام،  معلمان سایر مقاطع تحصیلی،را روی معلمان مرد
دهند؛ همچنین می توانند اثربخشی تلفیق این دو روش را بر سایر متغیرهای شغلی مشابه
خشنودی مثل رضایت شغلی و خودکارآمدی عمومی مورد بررسی قرار دهند و تلفیق سایر روش
های مشاوره شغلی مبتنی بر یادگیری مثل نظریه بندورا را با الگوی چند محوری شفیع آبادی روی
.خشنودی شغلی کارکنان بررسی کنند

تشکر و قدرداني
 حاصل یافته های پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجوی دانشگاه آزاداسالمی واحد، این مقاله
. لذا بدین وسیله از مسئولین محترم دانشگاه قدردانی می شود،مرودشت است
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