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 کیدهچ

ارتباط رضایت شغلی با هدف بررسی تحقیق حاضر 

یت تدریس معلمان با عملکرد تحصیلی دانش و کیف

 روش تحقیق. آموزان مقطع متوسطه انجام شده است

جامعه  .باشدمیهمبستگی  حاضر توصیفی از نوع

 آموزدانش 2400و  معلم زن 230تحقیق شامل یآمار

با روش  که باشدیمهر گنبد مقطع متوسطه شدختر 

ن نمونه به عنواآنها همه سرشمار نفر  یریگنمونه

اطالعات از  یآورجمع. برای انتخاب شدند

شاخص کیفیت تدریس سراج و  یهاپرسشنامه

 آموزانو میانگین نمرات دانش  توصیف شغل

 از تحلیل هادادهتجزیه و تحلیل  برای و استفاده شد

نتایج نشان داد  شد. استفادهروش گام به گام  با ممیز

ارتقاء و شرایط شغل،  ماهیتبین متغیرهای پیشکه 

پیش بینی و  را تحصیلی عملکرد روابط بین فردی

معلمان راضی از ماهیت شغل و شرایط  .کندیمتبیین 

با  رابطه بین فردی مناسببرقراری  ارتقاء خود با

افزایش  را عملکرد تحصیلی آنها، آموزاندانش 

 .دهندیم

،  کیفیت تدریس: رضایت شغلی، کلید واژگان

 عملکرد تحصیلی

 Abstract 
The present research has been conducted 

to study the relationship of teachers’ job 
satisfaction and teaching quality with 

students’ academic performance in high 
school. The method research was 

descriptive a kind of correlation. 

Statistical population of the study 

included 230 of women teachers and 2400 

girls of high school in Gonbad city that all 

of them were selected by census sampling. 

For gathering, data were used Seraj 

teaching quality questionnaire and job 

description index and students' average 

scores. The data analyzed by discriminate 

analysis with the stepwise method. The 

findings showed that predictor variables 

of nature job, promotion conditions, and 

interpersonal relations predict and 

determine academic performance. 

satisfied teachers of nature job and 

promotion conditions through connecting 

suitably with students increase their 

academic performance.  

 
Keywords: job satisfaction, teaching 

quality, academic performance 
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 مقدمه  

 نیترمهمو  نیتربزرگاغلب صاحب نظران و متفکران مسائل تربیتی بر این نظرند که معلمان،      

، بنابراین بیراه نیست که اگر گفته شود شالوده و عامل مؤثر در جریان تعلیم و تربیت هستند

 گزارش تحقیقی ( در1998) 1شان .دهندیمی موفق را معلمان تشکیل آموزشاساس یک سیستم 

 معلم شغلی مدارس، رضایت سیستم و آموزان، اجتماع دانش ،معلم موفقیت برایکه  دهدیم

در  معلمان ماندن باقی موجب که است مهمی عامل معلم 2شغلی است. رضایت مهم بسیار

 به وجوداست و نظم در مدارس را  معلم تعهد میزان برای کننده تعیین عامل و است شغلشان

رضایت شغلی را به عنوان واکنش هیجانی مثبت فرد به یک  (2010)3اندیری و تانو .آوردیم

که به موجب  کندیم. رضایت شغلی، احساس کارمندان را منعکس اندکردهشغل خاص تعریف 

رضایت  (.2002، 4ویس) دهندمیآن، آنها خرسندی و نگرش مثبت به سمت کار و سازمان نشان 

مودور، کند )به کار ترغیب  را در است کارمندانشغلی  عاملی است که در مسیری طوالنی قا

 (2011، 5توکسون

فاکتورهای جمعیت است از جمله  یمتفاوت و متعدد عوامل ریتأثتحت  رضایت شغلی    

مدیریتی،  یهاوهیشفرهنگ، ) یسازمانشناختی )سن، سوابق تحصیلی و جنسیت(، عوامل 

استقالل فردی، رقابت، شفافیت، ) یکارعوامل ویژه (، هافرصتامنیت شغلی و ، هاپرداخت

مشخص شده است که اکثریت  یامطالعهدر  (.2009، 6تان) یشناختروانعوامل روحیه شاد( و 

معلمان زن از میزان پرداخت دستمزد و جایگاه اجتماعی خود، فقدان همکاری و مشارکت از 

مت در جاهای دور ، فقدان کیفیت کاری، خدیاحرفهطرف دانش آموزان و والدین، فقدان دانش 

 (.2012، 7ناراضی هستند )شیخ، ابرو، دوی یاحرفهو فقدان اتحادیه 

که هر چه سطح رضایت شغلی معلم باال رود، یک محیط یادگیری خوشایند  رسدیمبه نظر     

است  . این رضایت ممکنکندیمو مناسب، هم برای دانش آموزان و هم برای کار معلم فراهم 

ش معلمان باال رفته، تعهد شغلی بیشتری از خود نشان داده و در نتیجه باعث شود تا میزان تال
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به مدرسه و نیز موزان بر گرایش دانش آو از این طریق اثر بیشتری در کار تدریس داشته باشند 

، بلکبورن و (2008) 1چان از جمله یمتعدد یهاپژوهشدر اثر مثبتی بگذارد.  پیشرفت تحصیلی

 ریتأثکه کارایی معلمان بر رضایت شغلی آنها  اندداده( نشان 2011) 3کی( و با2008) 2رابینسون

اما در ؛ گرددیمو از این طریق باعث بهبود یادگیری و افزایش انگیزه دانش آموزان  مثبتی دارد

برای  ،نتایج ضد و نقیضی وجود داردمورد بررسی ارتباط رضایت شغلی با پیشرفت تحصیلی، 

که رضایت شغلی معلمان با  نددادنشان  یامطالعهدر ( 1393پاکدامن )و  یمؤمناکبری،  نمونه

در  (1391) یاریاسفندقالئی، کدیور، صرامی و  اام رابطه مثبتی داردنمرات درسی دانش آموزان 

 یریتأث آموزانتحقیقات خود نشان دادند که رضایت شغلی معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش 

 نداشته است.

و دادن پسخوراند به اساتید در دانشگاه ها خیلی رایج ابی از کیفیت تدریس ارزی کهیدرحال    

 نیترمهمه بررسی کیفیت تدریس معلمان از جمل .شودیماست اما در مدارس اغلب نادیده گرفته 

و تجزیه و تحلیل مسائل  در تصمیم گیری های اساسی ی رابازخورد مناسب مسائلی است که

 هاشاخصیت تدریس به عنوان درجه انطباق و سازگاری هر یک از کیف. کندیمفراهم  آموزشی

اصلی کیفیت تدریس با استانداردها و خصوصیات مطلوب و متعالی که در  یهایژگیوو 

، فوری، وان در وستوزین، )ویدوویچ شودیمگوناگون بدان اشاره شده است، تعریف  یهاهینظر

فرایندهای  به مدرن از تدریس و یادگیری، یهایسازدر مفهوم (. 2000، 4هولت ژاوسن هنریچ،

مطالعات به عمل آمده، پایه  بر (1991لومن )توجه شده است. یادگیری، انگیزشی و شناختی 

. یکی از این دو محور وجه فکری و عقالنی داندیمتدریس را دارای دو بعد یا محور اصلی 

جنبه عاطفی دارد. به  عمدتاًکه  دشویمتدریس است و دیگری به وجه روابط بین فردی مربوط 

هر دو آنها عملکرد مطلوبی  حاًیترجعقیده این محقق، مدرسی که بتواند در هر یک از دو محور یا 

ین فرض خواهد شد. بعد روابط بین فردی بر ا برخوردارداشته باشد، در تدریس خود از موفقیت 

د انسانی، عاطفی و انگیزشی نیز جنبه غیرعقالنی داشته و شامل بعاستوار است که جو کالس 

یادگیری  تواندیمه . رفتار مدرس در قبال دانشجویان تا حد زیادی سازنده جوی است کشودیم

مدرس، بنابراین، صمیمیت ؛ سان یا به عکس، آن را خسته کننده و دشوار سازدرا دلنشین و آ
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سازد  مؤثرترتدریس را  ندتوایم، شودیم قائلای شخصیت دانشجو رفتار گرم و احترامی که بر

 (.1383پاک سرشت، )

. این اندداده( چارچوب نظری را برای کیفیت تدریس گسترش 2009) 1، پالی و روسرکالیم    

کالس،  مؤثرکه سه بعد اساسی کیفیت تدریس یعنی، جو حمایتی، مدیریت  کندیممدل فرض 

خاصی  یهاجنبهجو حمایتی،  مهم است. دانش آموزانفعالیت شناختی، برای یادگیری و انگیزش 

 اشتباهاتموز مثل پسخوراند مثبت و مفید معلم، رویکرد مثبت به خطاها و دانش آ-از روابط معلم

، کنار آمدن هاهیرودانش آموز و رفتارهای مراقبتی معلم است. مدیریت کالسی بر قوانین کالسی، 

عالیت شناختی شامل تکالیف چالش . فکندیمتمرکز  از قوانین و گذر مالیم هاشکستنبا قطع و 

فاس، است )، دانش قبلی، شیوه دیالکتیک سقراطی هادهیابرانگیز، گسترش و بسط مفاهیم، 

 (2،2014بوتنردیکریستان، ریزر، کالیم، 

متفاوت از کیفیت تدریس  ییهامؤلفهکیفیت تدریس با پیشرفت تحصیلی،  در مورد رابطه     

دانش نشان داده که مدیریت کالسی روی پیشرفت  لیتحلفرا مطالعات  مثالًبررسی شده است 

( نشان 2014)و همکاران  همچنین فاس (.3،2007شاولسونسیدل، دارد )اساسی  ریتأث آموزان

دادند که مدیریت کالس از ابعاد کیفیت تدریس در پایه سوم ابتدایی، پیشرفت تحصیلی را پیش 

از فعالیت شناختی و جو حمایتی با افزایش  هایابیارز. بعد از کنترل محبوبیت معلم، کندیمبینی 

( در تحقیقی نشان دادند 1390) انیفیلطخوشبخت و  عالقه به موضوع درسی مرتبط بوده است.

زمان و فرصت زیادی  دانش آموزانبیشتر برای یادگیری  التیبا تحصکه معلمان باتجربه و 

سرمدی، صیف، همچنین،  .گرددیم موزاندانش آکه منجر به بهبود یادگیری و آموزش  گذارندیم

در پیشرفت تحصیلی  مؤثرموزشی تحقیقی را با هدف شناسایی عوامل آ( 1389) یعابدطالبی و 

 یآموزش یهاتیفعالنها نشان داد که نتایج مطالعه آانجام دادند که سوم راهنمایی  دانش آموزان

موزشی لی داشته است و تجارب آیشرفت تحصیرا بر پ ریتأثمعلم در کالس و مدرسه بیشترین 

. در از واریانس مربوط به پیشرفت تحصیلی را تبیین کرده است 50/0 باًیتقرمعلم  یهایژگیوو 

رد نقش کیفیت مو ( در2013) یکارشکپاک مهر، جعفری ثانی، سعیدی رضوانی و هم  یامطالعه

کیفیت  یهامؤلفهکه از بین  ن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان دریافتندآ یهامؤلفهتدریس و 
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درصد  30تدریس، روابط بین فردی بیشترین ارتباط را با تفکر انتقادی دانشجویان داشته و 

ه با تفکر است. متغیر دوم اجرای تدریس بوده ک کردهیمرا پیش بینی  آنتغییرات مربوط به 

فکر انتقادی ارتباط طرح درس و ارزشیابی تدریس با ت یهامؤلفهاما انتقادی ارتباط داشته 

( نشان داده است که 1389محمدزاده )این برخی مطالعات از جمله  باوجود .معناداری نداشت

مرتبط نبوده  دانش آموزان تحصیلی پیشرفت با مرتبط با آموزش یهاتیفعالتدریس و  تجربه

ی و نتایج ضد و نقیض در مطالعات گوناگون در مورد ارتباط رضایت شغلبا توجه به  است.

 یهامؤلفهنقش  همزمان بررسی به دنبال تحقیق حاضر، با عملکرد تحصیلی سیتدرکیفیت 

دختر  دانش آموزانعملکرد تحصیلی در پیش بینی  معلمان زن رضایت شغلی و کیفیت تدریس

 .باشدیممقطع متوسطه 

 روش

رضایت شغلی و کیفیت  یهامؤلفه نقش ه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسیبا توج    

 تحقیق ، بنابراین روشباشدیممقطع متوسطه  دانش آموزانتدریس معلمان در پیش بینی نمرات 

 است. همبستگی توصیفی از نوع

شهر گنبد کاووس مقطع متوسطه  دختر دانش آموزان یهکلو کلیه دبیران زن مقطع متوسطه      

نفر  2400 ش آموزانداننفر و تعداد  230اد معلمان که تعد دادیمجامعه تحقیق حاضر را تشکیل 

 یریگنمونهبنابراین از روش  با توجه به اینکه حجم جامعه مربوط به دبیران زن کم بود،. بودند

. نها به عنوان نمونه انتخاب شدندآ دانش آموزاننی کلیه دبیران زن و سرشمار استفاده شد یع

 ابزارهای مورد استفاده شامل موارد زیر بودند:

 2نخستین بار توسط اسمیت کندال و هیولیناین شاخص  :1توصیف شغل ( شاخصالف      

برای سنجش  یسؤال 70نشگاه کرنل آمریکا تدوین شده است. از این شاخص ( در دا1969)

، سرپرستی، همکاران، ترفیعات، حقوق و مزایا و شرایط مقوله ماهیت شغل 6رضایت شغلی در 

 هاآزمون(، ضریب پایایی خرده 1969ن )همکارااسمیت و  .ردیگیممورد استفاده قرار محیط کار، 

این پرسشنامه در دانشگاه اهواز . در ایران برای اولین بار اندنمودهگزارش  92/0تا  59/0بین را 

در  است.گزارش شده  66/0و  94/0استاندارد شده است و ضریب پایایی و روایی آن به ترتیب 
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، همکاران 80/0ماهیت شغل  یهانآزمو( ضریب آلفای کرونباخ خرده 1379پژوهش مرآیی )

ضریب آلفای  آمده است. به دست 8/0و محیط کار  90/0، حقوق و مزایا 90/0 هاعیترف، 87/0

 آمد. به دست 96/0در تحقیق حاضر  شاخص توصیف شغلکرونباخ 

است که چهار ویژگی کلی مربوط  سؤال 20این پرسشنامه حاوی  :تدریس سراج تیفی( کب    

یس و روابط بین فردی( را )طرح درس، اجرای تدریس، ارزشیابی تدربه کیفیت تدریس 

خرده آزمون که شامل )طرح درس،  4گویه است و دارای  20این پرسشنامه دارای  .سنجدیم

رکی و حسین وانی شعبدر پژوهش  .باشدیماجرای تدریس، ارزشیابی تدریس، روابط بین فردی( 

( 2013همکاران )پاک مهر و  به دست آمد. 5/86رابر با آلفای کرونباخ ب بی( ضر1385زاده )قلی 

آلفای کرونباخ  بیحاضر ضرتحقیق  در. اندکردهگزارش  76/0ضریب پایایی این پرسشنامه را 

 آمد. به دست 94/0برای کیفیت تدریس 

سن، درباره  سؤالکه شامل  آموزدانش  مربوط به سؤاالت: جمعیت شناختی ( پرسشنامهج     

 درباره سؤالمربوط به معلم که شامل  سؤاالتبود و  آموزانشته تحصیلی دانش صیلی، رپایه تح

 بود. و درس مورد تدریس معلمان ، سابقه کاررشته تحصیلیسابقه کار، ، سن

نمره پایان نیم سال دانش آموزان در و  معدل نیم سال تحصیلی دانش آموزان: ( کارنامهد     

 .استخراج گردید آموزانمه نیم سال تحصیلی دانش از کارنا درس مربوط به معلم مورد ارزیابی

کوچک بودن حجم جامعه معلمان زن مقطع متوسطه شهر گنبد، به همه مدارس متوسطه  به لحاظ

یک کالس مراجعه شد. همه معلمان زن پرسشنامه رضایت شغلی را تکمیل کردند که همزمان 

مه کیفیت تدریس کامل کردند و پرسشنا آموزانشاندانش برای هر معلم در نظر گرفته شد که 

را در درس مربوطه به معلم هم از کارنامه نیم سال اخذ گردید، بعد  دانش آموزاننمره اخذ شده 

و میانگین نمرات  دانش آموزانمیانگین نمرات  ، برای هر معلمهاپرسشنامه یآورجمعاز 

دانش انگین نمرات همه می ،پرسشنامه کیفیت تدریس محاسبه گردید. با توجه به اینکه در کل

عملکرد و باالتر بود در گروه  17معلمی  دانش آموزانبود، اگر میانگین نمرات  17 باًیتقر آموزان

پایین دارای عملکرد بود در گروه  17از  معلمی کمتر دانش آموزانو اگر میانگین نمرات  باال

ت رضایت شغلی و میانگین نقش نمرا برای بررسیگروه بندی شدند. بعد از گروه بندی معلمان، 

عضویت معلمان در گروه دارای عملکرد باال و پایین از  پیش بینی در نمرات کیفیت تدریس
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انجام  SPSSنرم افزار  21زمون با بهره گیری از نسخه این آتفاده شد که اس آزمون تحلیل ممیز

 .شد

 نتایج
 با میانگین سال 58الی  25نه سن معلمان در دامتوصیفی تحقیق حاضر نشان داد که  یهاافتهی    

از  .سال قرار داشت 16سال با میانگین  35الی  3ان در دامنه معلم کار ماه و سابقه 6سال و  39

کارشناسی  درصد 3/11درصد معلمان دارای مدرک کارشناسی و  7/88نظر سطح تحصیالت 

. باشدمیماه  2و  لسا 16 با میانگینسال  18الی  15ارشد بودند. سن دانش آموزان در دامنه 

و  01/17با میانگین  98/19تا  13/15دامنه معدل دانش آموزان در نیم سال اول تحصیلی از 

س مربوط به معلم مورد قرار داشت. نمره پایان نیم سال دانش آموزان در در 1انحراف استاندارد 

 .باشدمی 78/1 و انحراف استاندارد 96/16با میانگین  87/19الی  36/11دامنه  درارزیابی 

توصیفی، میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیرهای تحقیق در  یهاافتهیدر قسمت بعدی 

 آمده است. 1جدول 

 متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه دارای نمرات باال و پایینمیانگین و انحراف معیار : 1جدول 

 یرهامتغ پایینعملکرد گروه دارای  باال گروه دارای عملکرد

SD M SD M 

  شغلماهیت  07/85 84/12 50/89 08/12

 یهامؤلفه مسئول 90/61 95/9 45/64 54/7

رضایت شغلی 

 معلمان
 همکار 17/45 67/8 77/45 59/7

 ارتقاء 70/26 61/6 58/23 07/8

 حقوق 30/28 58/8 95/26 79/8

 شرایط 77/24 59/6 17/25 07/8

 یهامؤلفه رسطرح د 81/8 17/1 66/8 30/1

 اجرای تدریس 97/9 73/1 47/10 13/2 کیفیت تدریس

 ارزشیابی 20/16 38/18 18/14 18/2

روابط بین  31/23 53/3 04/24 55/3

 فردی
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ین مفروضه مربوط به داشتن ل. اوباشدمیاری چند مفروضه الزم برای انجام تحلیل ممیز برقر

اسمیرونف -ل( بود که نتایج آزمون کالموگروفمستق) نیبشیپتوزیع نرمال برای متغیرهای 

 باشندیممتغیرهای کیفیت تدریس و رضایت شغلی دارای توزیع نرمال  حاکی از این است که

(18/0=p  066/0و=p)نیبشیپبین متغیرهای  ین مفروضه مربوط به این موضوع است که. دوم 

کیفیت  یهامؤلفهستگی بین مستقل( نباید هم خطی چندگانه وجود داشته باشد. نتایج همب)

و  67/0تا  21/0در دامنه  رضایت شغلی یهامؤلفهبین ، 86/0تا  21/0در دامنه بین  تدریس

قرار داشت که این  14/0تا  005/0رضایت شغلی با کیفیت تدریس در دامنه  یهامؤلفه

وضه سوم مفر .باشدمیکه حاکی فقدان هم خطی چندگانه  باشدمی 90/0کمتر از  هایهمبستگ

و  یاطبقه صورتبهیل ممیز در تحلباید  مالک(وابسته )متغیر  مربوط به متغیر وابسته است که

. با توجه به اینکه عملکرد شودیمویت افراد در هر کدام از طبقات پیش بینی عض گسسته باشد که

عضویت باال و پایین بود و  گروه( عملکرد تحصیلیطبقه )تحصیلی در تحقیق حاضر دارای دو 

، بنابراین، این مفروضه ردیگیممورد پیش بینی قرار  و قرارگیری افراد در هر کدام از این دو طبقه

 هم برقرار است.

 تابع ممیز مربوط خالصه اطالعات مهم :2جدول 

 42/39 مجذور کای 1 تعداد تابع

 0001/0 معنی داری تابع ممیز 19/0 ژهیومقدار 

مرکزی گروه دارای  یهانمره 100 درصد واریانس

 عملکرد پایین

47/0- 

همبستگی 

 متعارف

مرکزی گروه دارای  یهانمره 40/0

 عملکرد باال

40/0 

 درصد 7/68 پیش بینی عضویت گروهی 16/0 مجذور اتا

 باشدمیمعنی دار  05/0* همبستگی در سطح       باشدمیمعنی دار  01/0** همبستگی در سطح 
 

بین طبقات را نشان برای متمایز کردن قدرت تابع تشخیصی ز، در تحلیل ممیمقدار ویژه       

که هر چه این مقدار بیشتر باشد تشخیص بهتری بین طبقات صورت گرفته است. در  دهدیم

ه تابع ممیز قدرت تشخیص بین دو ک دهدیمنشان  19/0که مقدار ویژه  شودیماین جا مشاهده 

 16/0گام به گام  مجذور اتا برای تحلیل ممیز به روش و را دارد گروه دارای عملکرد باال و پایین
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اختالف بین دو گروه درصد از واریانس مربوط به  16بین، حدود متغیر پیش 3بنابراین است. 

که  باشدمی 42/39مقدار مجذور کای برای تابع و  کندیمعملکرد باال و پایین را تبیین دارای 

ن تابع ممیز به طور معنی داری از قدرت تشخیصی قابل بنابرای(؛ >0001/0P) باشدمیمعنی دار 

 برخوردار است. عملکرد باال و پایینتوجهی برای افراد دارای 

 هااز گروههر گروه یا همان میانگین تابع تشخیصی را برای هر کدام  مرکزی یهانمره 2 جدول   

و برای -47/0پایین  ردعملک برای تنها تابع ممیز برای افراد دارای نمره مرکزی. دهدیمنشان 

های اگر نمره، مرکزی بدین ترتیب، با توجه به نمراتاست.  40/0باال  افراد گروه دارای عملکرد

آمده در تابع تشخیصی مثبت  به دستچنانچه نمره ممیز یک فرد در معادله ممیز گذاشته شود، 

باال، اگر منفی باشد به گروه دارای عملکرد که آن فرد به گروه دارای  شودیمباشد، پیش بینی 

 پایین تعلق خواهد داشت. عملکرد

 4/69و  پایین عملکرددرصد افراد دارای  9/67بین( متغیر پیش 3آمده ) به دستدر تابع ممیز     

توان گفت که قدرت اند. بنابراین، میبندی شدهبه درستی طبقه باال عملکرددرصد افراد دارای 

 .تدرصد اس 7/68له( ممیز بینی تابع )معادپیش

 

 آماری مربوط به تابع ممیز یهاشاخص :3جدول 

  هاگام

 هانیبپیش 
F تابع ممیز دقیق 

معنی  آماره

 داری

ضرایب 

 استاندارد

ضرایب 

 راستانداردیغ

ضرایب 

 ساختاری

 -48/0 082/0 01/1 002/0 06/10 ماهیت شغل 1

 41/0 -14/0 -05/1 0001/0 19/19 ارتقاء 2

روابط بین  3

 فردی

32/14 0001/0 33/0 094/0 24/0 

 -82/5 عدد ثابت

82/5- (3x)094/0 ( +2x)14/0 - (1x)082/0  =ỳ  

 

متغیر باقی ماند، در گام  3متغیر،  10، پس از ارائه گامبا انجام تحلیل ممیز به روش گام به      

در گام سوم متغیر روابط بین  و اول متغیر رضایت از شغل، در گام دوم متغیر رضایت از ارتقاء

 دار است.معنی >05/0Pبرای هر سه متغیر در سطح  Fفردی معلمان وارد تحلیل شدند که 



٢۵٠       
 دانش آموزان مقطع متوسطه عملکرد تحصیلیارتباط رضایت شغلی و کیفیت تدریس معلمان با 

The relationship of teachers’ job satisfaction and teaching quality with students’  
 

نمره پیش بینی شده گروهی یا تابع )ضرایب ساختاری توابع ممیز، همبستگی هر متغیر با      

های ممیز نامیده متغیر متعارف با بار یهایهمبستگبه عنوان  هایهمبستگنمره ممیز( است. این 

. روندیمگروهی بکار  یهاتفاوتمشابه بارهای عاملی در تحلیل عوامل( و در تفسیر ) شودیم

 .کنندیمگروهی کمک  یهاتفاوتضرایب ساختاری در مشخص شدن سهم متغیرها در 

 بحث و نتیجه گیری

با مان رضایت شغلی و کیفیت تدریس معل یهامؤلفههدف تحقیق حاضر با تعیین ارتباط     

تحقیق نشان داد که از میان  یهاافتهیمقطع متوسطه انجام شد.  دانش آموزانتحصیلی  عملکرد

عضویت شغل و ارتقاء سهم معناداری در پیش بینی  یهامؤلفهتنها رضایت شغلی،  یهامؤلفه

 یهامؤلفه بیان دیگر، معلمان دارای نمره باال در به .باال و پایین دارند عملکرد یهاگروهافراد در 

پایین  نمرهدارای  معلمانو  باال عملکرده تعداد بیشتری در گروه دارای ب، ماهیت شغل و ارتقاء

 .شوندیم یبندطبقه یدرستبهپایین  عملکرد در گروه دارایی و کیفیت تدریس، در رضایت شغل

( و 2011)( و باکی 2008(، بلکبورن و رابینسون )2008چان ) این یافته هماهنگ با مطالعات

که در مطالعات خود نشان دادند رضایت شغلی با کارایی معلمان و  باشدمی( 1393) یاکبر

عملکرد تحصیلی دانش آموزان همبستگی مثبت و معنی داری دارد و ناهماهنگ با نتایج مطالعه 

 .باشدمی( 1391) قالئی و همکاران

بر نوع  اثر گذاشتنلی از طریق رضایت شغتبیین کرد که  توانیماین یافته را بدین صورت     

او برای اداره کالس و میزان شور و اشتیاق او برای تدریس، تغییراتی  یهایزیررفتار معلم، برنامه 

 دارد ریتأث دانش آموزانکه بر میزان یادگیری  کندیمایجاد در حرکات و رفتارهای غیرکالمی 

سرکارش حاضر  هیروحیباشته باشد و ند یاعالقه(. اگر معلم نسبت به کارش هیچ 1981)میلر،

نسبت به کار خود و نسبت به شود، با حرکات و رفتارهای غیرکالمی خود یک نگرش منفی را 

موزشی بب دست نیافتن به اهداف آو همین امر در نهایت س دهدیمدر کالس نشان  دانش آموزان

معلمان به تقویت  این احتمال وجود دارد که رضایت شغلی(. 1999)ابل و سول،  شودیم

همچنین رضایت  برای پیشرفت بهینه کمک کند. دانش آموزاندر جهت ترغیب  هاآن یهاکوشش

و  دانش آموزانشغلی باعث افزایش کیفیت تدریس معلم، دلگرمی، افزایش ارتباط عاطفی با 

 .شودیم دانش آموزانایجاد جوی مثبت در کالس و افزایش سالمت روانی خود و 
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بیشترین  دانش آموزانرضایت شغلی، ماهیت شغل و ارتقا در نمرات  هامؤلفهاز بین در تحقیق 

و فرصتی  هاتیمسئولیعنی افرادی که به شغل معلمی را به خاطر ؛ نقش پیش بینی داشته است

روی  ریتأثهستند، بیشترین  مندعالقه، کندیمفراهم  دانش آموزانکه برای آموزش و پرورش 

که کمبودهای  کنندیمو متعهد سعی  ریپذتیمسئول. این معلمان اندداشتهشان ندانش آموزانمرات 

. بر تدریسشان نداشته باشد یریتأثهیچ و نارضایتی از همکاران، مدیر و میزان دستمزد  محیط کار

دانش راضی بودند، خود  برای پیشرفت هافرصتامکان دسترسی به همچنین معلمانی که از 

شرایط برای پیشرفت و  کهمعلمانی  گفت توانیم. اندکردهالتری را کسب شان نمرات باآموزان

بیشتر ترغیب کردند تا تالش بیشتری را  دانش آموزان احتماالً اندداشتهانگیزه پیشرفت باالتری 

 خواهد شد. دانش آموزاناز خود نشان دهند که این منجر به نمرات بیشتر 

ن متغیرهای کیفیت تدریس، تنها روابط بین فردی همچنین تحقیق حاضر نشان داد که از بی     

این یافته هماهنگ با  .عملکرد باال و پایین دارند یهاگروهعضویت افراد در قدرت پیش بینی 

( 2014(، فاس و همکاران )2013) پاک مهر و همکاران (،2007) سیدل و شاولسون نتایج مطالعه

 .باشدیم( 1389) محمدزادهمطالعه و ناهماهنگ با نتایج 

است که نوجوانان شروع  یادورهنوجوانی تبیین گردد که  تواندیماین یافته به این صورت      

در این مقطع رشدی نوجوانان در جستجوی الگوهای  کنندیمبه پرورش هویت فراتر از خانواده 

، 1ولد)اکلس و هار بزرگسالی غیر از والدینشان، نیاز دارند با معلمان روابط صمیمی برقرار کنند

نوجوانان به روابط دوستی و صمیمیت بین فردی اهمیت (. همچنین در دوره نوجوانی، 1996

فاقد صمیمیت و  که ییهاکالسکه  کنندیمنوجوانان گزارش در یک تحقیقی ، دهندمیزیادی 

نگرش به  تواندیمو روابط دوستی صمیمانه  کندیمرا کم  هاآنش یزانگ کافی است، پشتیبانی

روابط صمیمی که  رسدیمبه نظر (. 2001برگ،بخشد )و عملکرد تحصیلی را بهبود مدرسه 

که نوجوانان برای حفظ این روابط و نیز برای خوشحال و  شودیمنوجوانان با معلم موجب 

راضی نگه داشتن معلم خود، تالشی زیادی برای یادگیری مطالب درسی بکنند که این امر عملکرد 

 تواندیمدر این شرایط، انتخاب معلمان به عنوان الگو . دهدیما ارتقاء ر دانش آموزانتحصیلی 

 کند. متأثرتحصیلی، شغلی و حتی مسیر زندگی نوجوانان را  ندهیآ

                                                           
1Eccles& Harold 
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ممکن است ارتباط بین روابط بین فردی خوب با نمرات باال به این دلیل باشد که همچنین 

 مندعالقه آموزدانش  داشتننگهو راضی  به شاد دهندمیمعلمانی که به روابط بین فردی اهمیت 

. نمره، خیلی سخت گیری به خرج ندهنددر دادن  ناخودآگاه طوربهممکن است هستند و بنابراین 

به وجود نوعی رابطه تصنعی بین نمرات دانشجویان و نمرات ارزیابی استادان دانشگاه  راًیاخ

 ( معتقدند2003) 1گرمن و اسکاندورا است. به عنوان تورم نمره یاد شده آنکه از  اندکردهتوجه 

دانش ت برای جذب که تورم نمره ممکن است به علت مشتری گرایی باشد که هم اکنون در رقاب

شاید  شحال نگه داشتن دانش آموزنها براین باور هستند که خوآمده است. آ به وجود آموزان

دانش سطح نمرات  لیدلیبایش ، افزنها از تورم نمرهمنظور آ است. دیتأکبیش از یادگیری مورد 

و کاهش افت تحصیلی،  بدون افزایش میزان یادگیری آنها و در نتیجه تورم سطح نمرات آموزان

 (.1386، و همکاران )معروفی بدون افزایش کیفیت آموزشی است

کیفیت تدریس یعنی طرح و اجرای  یهامؤلفههمچنین تحقیق حاضر نشان داد که سایر     

 که رسدیمنداشته است. به نظر  دانش آموزانیابی نقشی در پیش بینی نمرات تدریس و ارزش

به مطالب  دانش آموزاننوجوان ارتباط مناسبی قرار کنند،  دانش آموزانا اگر معلمان نتوانند ب

 دهندمیو به تبع آن به فراگیری مطالب هم چندان اهمیتی ن دهندمینشان ن یاعالقهدرسی کالس 

دانش ره تدریس مثل طرح و اجرای تدریس و ارزشیابی بر نم یهاجنبهسایر به همین دلیل 

 .گذاردینم یریتأث آموزان

در تحقیق حاضر نمونه این بود که دودیتی روبرو است اولین محدودیت هر تحقیقی با مح     

 قیدر تحقکه  شودیمکه پیشنهاد همگن نبودند تدریس، سابقه معلمان از نظر رشته تحصیلی، 

محدودیت دوم تحقیق حاضر این بود که تحقیق  استفاده شود.و یکدستی  نمونه همگنی آتی از

آموزان در بین دانش آموزان دختر و معلمان زن اجرا شد که فاقد تعمیم پذیری به جامعه دانش 

پسر  آموزاندر بین دانش  رکه تحقیق حاض گرددیم، بنابراین پیشنهاد باشدمیپسر و معلمان مرد 

به  صرفاًفیت تدریس مرد نیز اجرا گردد. محدودیت سوم این بود که برایی ارزیابی کی و معلمان

تردیدهایی وجود دارد،  ییهایابیارزموزان از معلمان اکتفا شد، در دقت چنین ارزیابی دانش آ

س معلم از نظر کارشناسان مربوطه که در تحقیقات آتی برای ارزیابی کیفیت تدری شودیمپیشنهاد 

نمره دانش  بر اساس صرفاً ستفاده گردد. محدودیت آخر تحقیق حاضر این بود که معلماننیز ا

                                                           
1Germain&Scandura 
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در دو گروه دارای عملکرد و بدون توجه به عنوان و درجه دشواری درس، ن در نیم سال آموزانشا

که در تحقیقات بعدی برای ارزیابی عملکرد  گرددیم، پیشنهاد شدند یبندگروهباال و پایین 

 به دشواری عنوان درسی هم توجه گردد. آموزاندانش معلمان و 
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