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 چکیده
 پرردازی  نظریهرویکرد با  کاری معلمان مدارس ابتدایی خاطر تعلقمدل طراحی  باهدفپژوهش حاضر 

انجرام   منظرعر  بره . باشرد  مری در این تحقیق، از نرع  کیفری   است. روش پژوهش  شده انجامداده بنیاد 
نفرر از مردیران و معلمران و اسراتید      14تعرداد  عمیق و نیمه سراختاریافته برا خبرنران،     های مصاحبه

دانشگاهی و خبرنران در حرعزه علرعم رفتراری و تربیتری، رفترار سرازمانی و منراب  انسرانی سرازمان           
مشرارکت در پرژوهش    منظرعر  بره و به روش نلعله برفی  طی فرایندی هدفمندکشعر  وپرورش آمعزش

است کره در   شده استفادهمکس کیعدا  افزار نرمهای مصاحبه از  داده وتحلیل تجزیه روش .انتخاب شدند
کرد   191تحقیق در این پژوهش شرامل   ها یافتهاست.  شده انجامآن کدنذاری باز، محعری و انتخابی 

شرایطی است. نتایج تحقیق نشان داد که  شده کشفباز  های دادهاز مقعله اصلی  25و  مؤلفه 55اولیه، 
معلمان در ابعاد روانی و  خاطر تعلقکه رفتار  شعد می همانند ععامل فردی، بین فردی و سازمانی باعث
کره راهبردهرای یرادنیری، رشرد و تعرالی،       شرعد  مری رفتاری شکل نیرد. از طرفی این ععامل باعث 

به ارتقاء عملکرد درون  تعان می ازجملهکرد تعریف نردد و پیامدهایی دارد که و مدیریت عمل وری بهره
 نقشی و برون نقشی اشاره کرد.
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 مقدمه
به عنعان یکری از مهمتررین نهادهرای مترعلی رشرد شرکعفایی اجتمراعی،         در حقیقت سازمان ها

چنانچه از نظر اهداف و ساختار و مناب  درست طراحی شرعد  دی کشعرها می باشند و فرهنگی و اقتصا
. را تضرمین خعاهرد کررد    اجتما  و کشرعر  همه جانبه تعسعه شده ودر دراز مدت به اثربخشی نزدیک 

انر نیروی کرار   تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد.سازمان ها  کارایی و تعسعه
زمانی نداشته باشد و از تعانمندی خعیش در پیشبرد اهداف سازمان استفاده ننماید، سازمان به رق ساعِ

و  یافرزار  نررم امکانات، سرمایه نرذاری هرای سرازمانی،     اهداف خعد نخعاهد رسید، بدیهی است کلیه
برنرزاری دوره هرای آمعزشری،     مانند؛ سراختار سرازمانی مناسرف، فرهنرز سرازمانی،      یسخت افزار

ابزاری هستند که شرط اصلی استفاده کارآمد از آنها داشتن نیروی انسانی  و... لعژی های پیشرفتهتکنع
معفقیت سازمان وابسته بره کرار و ترالش     و که دل به کار دهند آمعزش دیده، عالقمند و متعهد است

پایردار   در عصری که یکری از ارکران مزیرت رقرابتی    لذا (. 2115و همکاران،  1)پررا .این نیروها است
ها، کارکنان متعهد، متخصص و با انگیزه هستند، حفر  و افرزایش اشرتیاق کارکنران یکری از       سازمان
دنیای امروز، دنیرای تغییررات روزافرزون     (.1399)یعقعبی و همکاران،  هاست های مهم سازمان دغدغه

خرعرد و اسرتفاده   است و سازمان ها در تالطم تغییرات، ملزم به تحعل هستند. الزمه همراسرتایی و بر 
اثربخش از این تغییرات، حرکت است و این حرکت در وهله نخسرت از نهادهرای مترعلی آمعزشری و     

 یرادی تررین  مناب  انسانی و نیرروی کارآمرد، بن  (. 2115و همکاران،  2)سارتعری شعد میتربیتی شرو  
سازمان بر ست که ده اععاملی است که باعث نرد مهمترینعامل تعلید، رشد و تکامل است و یکی از 

های محیطی برتری یافته و مزیت رقابتی خعد را حف  نماید. اقرداماتی کره ازجملره در جهرت      چالش
کراری  خاطر تعلرق  افرزایش  صرعرت مری نیررد   حف  و ارتقای کیفیت مناب  انسانی از سعی سرازمانها  

 یم یجاب، اشوپرور آمعزشتحقق اهداف سازمان (. همچنین 1391)رهنما و همکاران،  کارکنان است
ر پر  یرا و عپمدرسه را  فضای د تا بتعاندنمعلمان باشکاری خاطر تعلقبر تعجه به  یمبتن ،کند که مدارس

 یرن اسرت، ا  شرده  انجام معلمان یشغلینه بررسی وضعیت روحی و که در زم یمطالعاتاما  ؛نماید یانرژ
 که آمرار  ینبا وجعد ا یرانادر ی می شعند. انرژ یلتحلکه معجف  اند کرده حرفه را پراسترس نزارش

استرس یی، به جا به جا یزان تمایلم، از مطالعات ای منتشر نشده است اما در پاره ینهزم یندر ا رسمی
دانرش و همکراران،    )خسرروی  براالتر از حرد معمرعل نرزارش شرده اسرت       ی آنهرا شرغل  یو فرسعدن
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دید نهایترا ترا پرنج سرال اول     از معلمان ج % 41 ،انگلستان(. در کشعرهای دیگر نیز نظیر 1391،152
 (.191: 2115، 1چمپلین) کنند نیری می تدریس، از این حرفه کناره

ی که با شناخت و ارزیرابی  کننده ا نیینقش تعدر ادامه ضرورت چنین پژوهش هایی را در مزایا و 
نردد  در بیان شکاف نظری بیان می. تعجیح کرد تعان میدارد،  کاریخاطر تعلق ععامل کلیدی معثر در

(، قردمی پرعر و همکراران    1391پژوهش های معسعی راد و کمانی ) ازجملهکه در تحقیقات مختلفی 
(، خسرروی دانرش و   1391(، شرفیعی و صرفعی )  1395ی و همکاران )نیحس(، 1395(، کرمی )1391)

( و ... به کاهش دلبستگی کاری معلمان بخصعص در 1392ی و همکاران)آباد سلم(، 1391همکاران )
ن نسل جدید معلمان اشاره شده و در پیشنهادات کاربردی پژوهش شان، بر لزوم تعجه به ارائه ساز میا

کاری معلمان اشاره کردند ولیکن در هیچدام از تحقیقات  خاطر تعلقو کارهای مناسف در جهت بهبعد 
اری معلمران  کر  خراطر  تعلقمذکعر، به تمامی ععامل بعجعدآورنده، زمینه ها، مداخله نرها و پیامدهای 

 میران  کراری در  خراطر  تعلرق کاهش  که است این شده، ثابت چه به عالوه آن اشاره نگردیده است.
با شررای  فیزیکری و روانری     رابطه در مطالعات از بسیاری است و المللی بین ای پدیده یک معلمان،
 را دنی شغلیفرسع استرس و از باالتری سطعح معلمان، که است آن نر بیان معلمان میان کاری در

کنند که بتدریج از میزان استیاق و تعلق کاری آنها مری کاهرد    می تجربه مشاغل سایر با مقایسه در
کره برا وجرعد     شعد میدغدغه پژوهشگر از آنجا ناشی (. همچنین 1391)خسروی دانش و همکاران، )

ی، علری  تاکیداتی که در سند تحعل بنیادین بره مردارس و نقرش معلرم در مقراط  مختلرف تحصریل       
الخصعص مقط  ابتدایی شده است، در عمل متاسفانه این امر همعاره مرعرد غفلرت و بری ترعجهی از     

. همچنین علی رغم وابسته بعدن آینرده کشرعر بره تعانرایی نظرام      شعد میسعی سیاست نذاران واق  
تغییر پیردا  آمعزشی و تعانمندسازی معلمان در تربیت نیروی انسانی مستعد، میزان شعق به کار معلمان 

نظرام   یرانمد ینبنابرا ؛نمعده و این پیامد به ساختار آمعزشی و عملکرد دانش آمعزان آسیف می رساند
 یرده را ناد کراری کارکنران   خاطر تعلق یتاهم یدخعد نبا یماتتصم اتخاذ در در کشعر وپرورش آمعزش

 یرند.بگ
ی از مفاهیم و معضععات جدید کارکنان یک خاطر تعلقنفت  تعان میدر بیان ادبیات نظری تحقیق 

در ادبیات رفتارسازمانی و مناب  انسانی است. پژوهشگران مدیریت به این مفهرعم بره عنرعان یکری از     
مفاهیم مثبت و اثربخش در سازمان تعجه دارند و تاکید می کنند که افرزایش تعلرق کراری کارکنران     

 (.119: 1395همکاران، )خعبرو و  شعد میباعث ایجاد مزایای فراوانی برای سازمان 
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کره انرر    شرعد  ی. نفتره مر  شرعد  یرفتگی در نظر نرفته مر   در واق  قطف متضاد تحلیل خاطر تعلق
داشته باشند که با قدرت زیاد کار کنند و عمیقا با کارشان درنیر   یمند هستند کارکنان عالقه یانکارفرما

(. 292: 2115و همکراران،  1اشنایدلر یند )نما یدکارکنان تاک خاطر تعلقبر  یستیو در آن غرق باشند، با
 آن باشد.سازمانی و عملکرد  پیش بینی کنندة نتایج کارکارکنان، معفقیت دتعان می کارکنان خاطر تعلق

 نیرند کار می به را خعیش عاطفی و شناختی ابعاد فیزیکی، تمام نقش، ایفای در افراد ،خاطر تعلق در

اسرت )عیسری خرانی،     کراری  از نقش هرای  خعیش کردن منفک خاطر تعلق فقدان کنند. می ابراز یا
1392 :1.) 
 زنردنی  بره  مربرعط  اساسی ارزشهای شدن حاکم از کارکنان کاری خاطر تعلق اسالم نیز، مبانی در
 به کارکنان تا شعد می ایی آماده زمینه شعد حاکم سازمان بر اصعل این هرناه. است سازمان در انسان
 آن، غیرر  و سرازمانی  مناب  و فرصت ها وظایف، مسئعلیت، که شعند باورها این پذیرای شناختی لحاظ
 و همکاران،خعبرو نیرند ) می قرار الهی بازخعاست معرد آن برابر در که است الهی امانت بسان همگی
. شرعد  مری با سه شاخص سرزندنی، فدایی شردن و مجرذوب شردن تمرایز      خاطر تعلق ( .121: 1395

یی از انرژی و تاب آوری ذهنی هنگام کار، فدایی شدن به درنیر شدن شدید سرزندنی یعنی سطح باال
شخص با کار و تجربه حس معناداری، اشاره دارد. مجذوب شدن به معنای تمرکز کامل و جذب شدن 

در دل تحقیقرات مربرعط بره     خراطر  تعلرق تعجه به (. 293: 2114، 2)شافلی و بکرشادمانه در کار است 
. در طی مطالعاتی که در معرد فرسعدنی شغلی انجرام نرفرت، ایرن    ه استد شدفرسعدنی شغلی ایجا

را یافت که   تعان کارکنانی دانیم و آیا می سعال منطقی مطرح شد که از سعی دیگر این پیعستار چه می
با قدرت زیاد کار کنند و عمیقا با کارشان درنیر و در آن غرق باشند؟ و انر این چنین است چه چیزی 

تر قطرف مقابرل    راند. محققان با داشتن سعاالتی از این دست به بررسی منظم را به این سمت میآنها 
نگرر نامیرده شرد      فرسعدنی نمعدند و این مقارن شد با ظهعر آن چیزی که جنبش روانشناسی مثبرت 

کارکنان به صعرت پیشینه داخلی و خرار  از کشرعر،    یکار خاطر تعلقپژوهش های مرتب  با معضع  
کراری،   خراطر  تعلق( در تحقیقی بیشترین تاثیر را بر 1391کشعری )رت پذیرفته است بعنعان مثال صع

سرزندنی می داند و مجذوب شدن و فدایی شدن در رتبه هرای بعردی قررار دارنرد. همچنرین       مؤلفه
کاری کارکنان در انگیزش شغلی  خاطر تعلقبررسی ارتباط در پژوهشی به  (1391معسعی راد و کمانی)

 خراطر  تعلرق نشان داد که بین آنها نتایج تحقیق  که ؛پرداخته اند معلمان تربیت بدنی شهرستان خمین
همچنرین   کاری کارکنان درانگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی ارتبراط معنرادار مسرتقیم وجرعد دارد.    

 غنری  میران  خعد به این نتیجه رسریده انرد کره،    پژوهش در( 1391)آبادی قعام رمضانی و ضیاءالدینی
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دارد.  وجرعد  رابطره  کارکنران  کراری  خراطر  تعلرق  آنها برا  ابعاد و شغلی و ترک خدمت کارکنان سازی
برر   کراری  خاطر تعلق و سازمانی فضیلت تاثیر بررسی به( 1391) رضایی و اصفهانی همچنین مشبکی

 برر تعهرد   سرازمانی  فضیلت معنادار و مثبت تأثیر دهنده نشان ،پژوهش نتایج. پرداختند سازمانی تعهد
( در تحقیقری،  2111و همکراران)  1. در تحقیقات خارجی نیز کیکعباشد می کاری خاطر تعلق و سازمانی

ی در قالف مناب  شغلی، فردی و حرفه ای و همچنین ابعاد شغلی را معرد کار خاطر تعلقععامل معثر بر 
ی آن برا اسرتفاده از   کراری و پیامردها   خاطر تعلق( تحقیقی درخصعص 2111) 2بررسی قرار دادند. چن

الزامات شغلی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که بین خعاسته های شرغلی و منراب  شرغلی رابطره     
در تحقیق خعد به این  (2115) همکاران  و 3بکر شغلی تاثیردارد. خاطر تعلقوجعد دارد که این خعد در 

 مثبرت  طعر به کاری خاطر تعلق و باشد یم کاریخاطر تعلق پیشایند ،شغلی های نتیجه رسیدند که الزام
 پیامردهای و  ( در تحقیقری بره بررسری پیشرایندها    2119) 4سراکس اسرت.   تأثیرنذار سازمانی بر تعهد
 تیر حمای، شرغل  یهرا  یژنر یوکارکنان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ععاملی مانند  خاطر تعلق
با تعجه به آنچه کاری کارکنان تاثیر دارد .  رخاط تعلقبر  عدالت، و شناخت پاداش، درک شده یسازمان

کاری معلمران مقطر     خاطر تعلقکه چه مدل بعمی برای  است آن پژوهش این اصلی سؤالنفته شد 
، شرای  علی، راهبردها، پیامدها و زمینره  ازجملهارائه نمعد که تمامی ععامل  تعان میابتدایی در کشعر 

 :باشد میر سئعاالت تحقیق به شرح ذیل ها را در برداشته باشد؟ به عبارت دیگ
 خاطر تعلقمدل چیست؟ مقعله محعری  ییمعلمان مدارس ابتدا یکار خاطر تعلقمدل شرای  علّی 

کراری معلمران چیسرت؟پیامدهای     خراطر  تعلرق راهبردهرای  چیسرت؟   ییمعلمان مدارس ابتردا  یکار
نرر  شررای  مداخلره  مان چیسرت؟  کاری معل خاطر تعلقزمینه )بستر( کاری معلمان چیست؟  خاطر تعلق
 کاری معلمان چیست؟ خاطر تعلق

 

 تحقیق روش

بره زعرم   است.  شده استفادهداده بنیاد در این تحقیق  پردازی نظریهروش پژوهش کیفی با رویکرد 
( یکی از کاربردهای نرندد تئعری، زمانی ست که نیاز بره نرزاره هرای فرضریه ای     1391فراستخعاه )

مثال فرضیه های متناظر با نظریات معجعد به ذهن مان مری رسرد ولری تاییرد      بیشتری باشد. بعنعان
کاری معلمان تا کنعن تحقیقرات زیرادی    خاطر تعلق(. لذا در خصعص 91، 1391)فراستخعاه،  شعد مین

                                                 
1 Keyko 
2 Chen 
3 Becker 
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کاری معلمان، با نذشت زمانِ زیاد، هنرعز   خاطر تعلقاست ولیکن از آنجا که پیامدهای عدم  شده انجام
داده بنیراد   پرردازی  نظریره یده است، محقق بر آن شده است که از خعدِ میدان و زمینه از برطرف نگرد

زمینه ها، شرای  علی، پیامدها را با ابرزار مصراحبه بدسرت     ازجملهاستفاده کند تا بتعاند تمامی ععامل 
 تعس  احبهجلسات مص ابتداآورد تا با مدل بعمی به این مهم دست یابد. لذا همانطعر که اشاره نردید 

زمینره، راهبردهرا، مداخلره نرهرا و     مقعلره محرعری،   است و ععامرل،   شده انجامپژوهشگر با خبرنان 
طرح اصلی برای تدوین نظریة برخاسته از داده هرا  به عبارت دیگر  ؛پیامدهای آن استخرا  شده است

 هرای  مصراحبه . شدبا میمند تا سه مرحلة کدنذاری باز، محعری و انتخابی در این پژوهش، طرح نظام
مدیران، معلمان، اساتید دانشرگاهی، خبرنران در حرعزه علرعم رفتراری و      عمیق و نیمه ساختاریافته با 

برا روش نمعنره نیرری نلعلره      کشعر که وپرورش آمعزشتربیتی، رفتار سازمانی، مناب  انسانی سازمان 
 14حله اشبا  نظرری و تعرداد   برفی انتخاب شده اند، صعرت پذیرفته است. این فرایند تا رسیدن به مر

نفر ادامه یافت. از آنجایی که شاخص های بدست آمده در مصاحبه، بعد از نفر چهاردهم کامال شبیه و 
مصراحبه برا    هرای  دادهقبلی بعد محقق به نتیجه ی کفایت نمعنه دست یافتره اسرت.    های دادهتکرار 
. در این تحقیق جهت اخذ روایی در مرحله مکس کیعدا معرد تجزیه و تحلیل قرار نرفته است افزار نرم

اسرت.   شده استفاده کنندنان مشارکت تعس  و بازبینی مداوم مدت، مشاهده طعالنی کیفی از درنیری
برای اخذ پایایی، محقق از مشاوره و کمک همکار در کدنذاری استفاده و به نظررات یکسران رسریده    

 است.
 

 های پژوهش تحلیل داده ها و یافته

از  هرا  یافتره تحقیق، با رویکرد استقرایی، با خبرنران مصراحبه و جهرت تجزیره و تحلیرل      در این 
 است که در ذیل به آن اشاره می نردد. شده استفادهکدنذاری 

 کدنذاری باز -1

کد  191تمامی مصاحبه ها پس از پیاده سازی، به صعرت تفسیر اولیه یا کدهای باز، درآمدند. تعداد 
جهت مقعله بندی مفاهیم به نفتره ی کرعربین و   مصاحبه استخرا  شده است.  یها دادهاولیه یا باز از 

، پیشامدها، وقای  و اتفاقات به عنعان نشانه های بالقعه پدیرده در نظرر نرفتره شرده اسرت      1اشتراوس
 (.1: 1991، 2)کعربین و اشتراوس 

 کدنذاری محعری -2

                                                 
1
 Corbin & Strauss 

 



 133یادداده بن پردازی یهنظر کردیبا رو ییمعلمان مدارس ابتدا یخاطر کار مدل تعلق

  

محرعر شررای     1کره شرامل    مقعله اصلی بدست آمده است 25و  مؤلفه 55درکدنذاری محعری، 
که در قالف سئعاالت پرژوهش   باشد میعلی، مقعله محعری، راهبرد، زمینه، شرای  مداخله نر و پیامد 

 (.239همان منب ، به صعرت ذیل آورده شده است )

 چیست؟ ییمعلمان مدارس ابتدا یکار خاطر تعلقمدل شرای  علّی 

ی بره پیامردهای حاصرل از بره کرارنیری      شرای  علی، شروطی الزم ولی ناکرافی جهرت دسرتیاب   
 ( نشان داده شده است.1راهبردهاست . نتایج حاصل از مصاحبه، به صعرت جدول )

 ییمعلمان مدارس ابتدا یکار خاطر تعلقمدل ( شرایط علی 1جدول )
 شرای  علی مقعله مؤلفه کدهای باز

های ویژنی نشعدنی استقبال از ایده های جدید
 شخصیتی

 ععامل فردی

 تمایل زیاد معلمان به تجربه مسائل جدید

 تمایل معلمان به فکر کردن به مفاهیم به صعرت ذهنی

وظیفه  سر وقت تمام کردن امعر
 انجام وظیفه طبق برنامه مشخص شناسی

 خاطر تعلقتقدم وظیفه شناسی بر 

 سازناری انعطاف پذیری در کار

 تاب آوری در شرای  سخت

 ازناری در کارس

های ویژنی برونگرایی تمایل زیاد معلمان به دوست شدن با بقیه
 شخصیتی

 ععامل فردی

 لذت از مرکز تعجه بعدن

 برخعرداری از دایره ی وسیعی از دوستان و آشنایان

 تمایل به شرو  صحبت به صعرت داوطلبانه

هعش  خعش بینی دیدناه مثبت نسبت به سازمان و آینده
 خعش بین بعدن به آینده هیجانی

 تقعیت خعش بینی با آمعزش

 خعد آناهی شناخت هیجانات شخصی

 شناخت شخصیت و ویژنی های شخصیتی

 شناخت نقاط ضعف و قعت خعد

 همدلی شناخت ععاطف همکاران و مدیر

 عالقه به رفاه دیگران

 ندرک و فهم احساسات و افکار دیگرا

-صالحیت دانش عمعمی داشتن اطالعات کافی در تمامی زمینه ها



891 8911زمستان  ،دوم، شماره دوازدهمسال  - پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي -فصلنامه علمي 
 

 شرای  علی مقعله مؤلفه کدهای باز

های حرفه  اطالعات عمعمی مناسف
 اپدیت و به روز بعدن اطالعات ای

دانش  داشتن اطالعات تخصصی
 شناخت اطالعات جدید و تخصصی درس تخصصی

 مهارت در دانش تخصصی

نرایشات  خعدکارآمدی
 ذهنی

ععامل 
 باور تعانمندی های فردی انشناختیرو

 اعتماد به نفس باال در معاجهه با مشکالت

نرایشات  هنر بعدن شغل معلمی
 عشق و عالقه به کار انگیزشی

 عشق و عالقه به کار در معلمان غیررسمی

 داشتن انگیزه های درونی معلم

 وضعح و روشنی هدف

 اهداف چالشی و دشعار

ععاطف  برخعرد مثبت عاطفی از طرف جامعه با معلمین
 اجتماعی

حمایت 
 اجتماعی

ععامل بین 
 قدردانی و سپاسگزاری از معلم فردی

 میزان قدردانی از معلم تعس  مدیر والدین و دانش آمعزان
مساعدت  مساعدت والدین به معلمان

 تامین حداقل نیازهای ضروری اجتماعی
 حقعق و دستمزد معلممیزان 

 خدمات و مزایای بیمه
سرمایه  ساختاری ارتباط رسمی معلمان با همکاران

 ارتباط معلمان با کادر اجرایی و کادر آمعزشی اجتماعی
 اهمیت ارتباط معلمان با کادر اجرایی و کادر آمعزشی

 ارتباطی ارتباط قعی بین معلمان
 و کارکنانرابطه عاطفی بین مدیر 

 درک مدیران از احساسات معلمان
 شناختی فضایل اخالقی معلمان

 فضای صمیمیت و همکاری
 آرامش و صمیمت در سازمان
ویژنی های  امنیت شغلی احساس ایمنی شغل در معلم

 شغلی
ععامل 
 شغل آسعدنی خاطر معلمان با ایمنی در سازمانی



 135یادداده بن پردازی یهنظر کردیبا رو ییمعلمان مدارس ابتدا یخاطر کار مدل تعلق

  
 شرای  علی مقعله مؤلفه کدهای باز

 ید بعدناحساس امنیت و معرد تای
 استقالل استقالل و آزادی عمل

 اختیار و قدرت تصمیم نیری
 آزادی عمل معلمان در اجرایی کردان اهداف

 معنا داری کار احساس اهمیت یا مقصعد شغل معلم
 معنی دار بعدن شغل معلمان با فراتر بعدن وظایف آنان

 نمعنی داری شغل معلمان با تربیت دانش آمعزا
احساس  با تمام وجعد کار کردن معلمان به خاطر احساس ارزشمندی

ارزشمندی 
 شغل

 احساس اهمیت شغل برای معلمان
 احساس ارزشمندی شغل با تعهد و انرژی بیشتر معلمان
 تناسف شغل تناسف شغل با عالیق و استعداد و شایستگی معلمان

 تناسف شغل با ویژنی های شخصیتی
 تناسف شغل با انگیزه های درونی

تعهد  تعهد عاطفی وابستگی به حضعر در مدرسه بعلت تعهد عاطفی
 سازمانی

ععامل 
 وابستگی عاطفی به ادامه ی فعالیت سازمانی

 تمایل به ماندن در مدرسه
 تعهد ماندن در مدرسه به دلیل الزامات

 ای مدرسهباور قعی به پذیرش اهداف و ارزشه هنجاری
 تعهد به حضعر در شغل به دلیل بستن قرارداد

 تعهد مستمر تعهد به سازمان به علت دریافت مزایا پس از چند سال
 عدم ترک سازمان بعلت متحمل شدن هزینه های مالی و اجتماعی

 تعهد به سازمان بعلت مقرون به صرفه بعدن
هعیت  حس مالکیت حفاظت از شغل به دلیل احساس مالکیت

 دلبستگی به شغل به دلیل احساس مالکیت سازمانی
 احساس مالکیت روانشناختی نسبت به شغل

 احساس غرور احساس فخر و مباهات به سازمان
 احساس منزلت

 احساس غرور به خاطر معلم بعدن
 حس عضعیت احساس تعلق به دلیل احساس عضعیت

 به معلمان جهت احساس عضعیتکمک مدیر مدرسه 
 افتخار به عضعیت در سازمان
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 چیست؟ ییمعلمان مدارس ابتدا یخاطر کار مدل تعلقمقعله محعری 
یعنری   ؛مقعله محعری، مقعله اصلی است که با سایر مقعله ها به کرات در داده ها ظاهر شده است

 خراطر  تعلرق محعری این تحقیق به نرام رفترار    بیشترین فراوانی و بیشترین تعداد مقعله را دارد. مقعله
 .باشد میمعلمان 

 کاری معلمان را نشان می دهد. خاطر تعلق( مقعله اصلی )محعری( مدل ارزیابی 2جدول)

 ییمعلمان مدارس ابتدا یکار خاطر تعلق( مقوله اصلی )محوری( 2جدول)
 مقعله محعری مقعله مؤلفه کدهای باز

تررررررالش  یاتالش کارکنان پرتکاپع و پع
 مضاعف

رفتار  بعد رفتاری
 تالش بیشتر از نیاز معلمان خاطر تعلق

 تالش و همت راه پیشرفت تعسعه
 خالقیت آزادی عمل زمینه نعآوری و خالقیت

 خالقیت با زمنیه سازی تشعیق
 در سطح پایین کار کردن در صعرت نبعدن آزادی عمل

قامت و اسررت پافشاری در رسیدن به اهداف
 پایداری

رفتررررررررار  بعد رفتاری
 پافشاری هنگام معاجه با مشکالت خاطر تعلق

 شهرت معلمان به صبر و استقامت

انعطررررراف  انعطاف پذیری معلمان در مقابل مشکالت
 استقبال از تغییرات شغلی پذیری

 کنترل رفتار و احساسات

 بعد روانی نشاط روانی طه شعق زیاد به کارباال بعدن سطح نشاط و خعشحالی معلم به واس

 احساس اشتیاق از وابستگی به شغل

 احساس آسعدنی روح و روان از شغل معلمی

احسرررراس  غرق شدنی در کار
تمرکررز بررر  

 شغل
 قبعل کردن سختی های کار به واسطه تمرکز بر آن

 درنیری در کار

 ست؟کاری معلمان چی خاطر تعلقراهبردهای 

هماهنگی و سرازماندهی اقردامات    منظعر بهمعنای ساده استراتژی عبارت اند از یک طرح عملیاتی 
برای دستیابی به هدف. بر این اساس، راهبردها، کنش ها و بر هم کنش هرای خاصری اسرت کره از     

 کاری معلمان را نشان خاطر تعلق( مقعله های استراتژی های 3جدول). شعد میمقعله محعری حاصل 
 می دهد.
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 کاری معلمان خاطر تعلق( مقوله های استراتژی های 3جدول)
 راهبردها مقعله مؤلفه کدهای باز

تعهدات  تعهد مدیران به یادنیری کارکنان
 مدیریت

فرآیند  یادنیری
 تعهد مدیران به اهمیت یادنیری خاطر تعلق

 تعهد مدیران به مدیریت دانش

شفافیت  سازمان در جریان قرار نرفتن اطالعات
 اجرای سیاست درهای باز اهداف

 یادنیری با رویکرد شفافیت اهداف

 اهمیت وضعح اهداف

نگرش  ارتباط بین وظایف معلمان و اهداف سازمان
 پیگیری معلمان از اهداف آینده سازمان سیستمی

 درک بهتر نسبت به آینده

 خاطر کاری معلمان ی تعلق( مقوله های استراتژی ها3جدول)
 راهبردها مقعله مؤلفه کدهای باز

انتقال  اشتراک نذاری دانش
تجربه و 
 دانش

فرآیند  یادنیری
 دریافت و انتقال دانش خاطر تعلق

 انتقال دانش به بقیه همکاران

آناهی از  تمایل به آناهی از نتیجه عملکرد
 بازخعرد

مدیریت 
 عملکرد درخعاست ارزیابی عملکرد

 لذت دریافت بازخعرد

ارزیابی  تمایل معلمان به ارزیابی عملکرد
 معلمان خاطر تعلقنقش ارزیابی عملکرد در  عملکرد

 تمایل معلمان به بروز شایستگی با ارزیابی عملکرد

کیفیت  تعازن و تناسف بین کارو زندنی
زندنی 
 کاری

 روزمره امعر به رسیدنی و مدیریت زمان

 تراکم کاری

 نفی استرس شغلی

شایسته  انجام فعالیت معلمان بر اساس دانایی و تعانایی
 طراحی نظام شایستگی در مدارس ساالری

 استخدام افراد بر اساس تعانمندی ها و شایستگی ها

 یور بهره اثربخشی لزوم استفاده درست مناب  انسانی در جهت تحقق اثربخشی

 با نیروی انسانی وپرورش آمعزشاثربخشی و تعسعه نظام 
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 اجتما  و کشعر با اثربخشی همه جانبه تعسعه

 کارآیی ارتقاء کارایی به علت عالقه به کار

 مشخص شدن مناب  برای هر فعالیت

 استفاده از مناب  با صرفه جعیی

تعانمندساز زیتالش معلمان برای رشد سازمان جهت تعانمندسا
 ی کارکنان

رشد و 
 داشتن فرصت های تعانمندشدن در صعرت تالش بیشتر معلمان تعالی

 برنامه ریزی تعانمندسازی برای دلبستگی شغلی معلمان

 خدمت ضمن آمعزشی کالسهای

فرصتهای  داشتن انگیزه های بیرونی معلم
 ی زیادفرصت رشد برای معلمان با دلبستگ رشد و ارتقا

 تعجه مدیران به پیشرفت شغلی و فرصتهای رشد و ارتقاء معلمان

 
 خاطر کاری معلمان چیست؟ پیامدهای تعلق

( 4باشرد. جردول )   خراطر کراری معلمران مری     ماحصل استراتژی های اتخاذ شده در تعلرق  پیامدها
 خاطر کاری معلمان را نشان می دهد. پیامدهای تعلق

 کاری معلمان خاطر لقتع( پیامدهای 4جدول)
 پیامدها مقعله مفهعم کدهای باز

ارتقاء  سالمت روان کاهش فرسعدنی شغلی
عملکرد 
 درون نقشی

ارتقاء 
 از بین رفتن احساس غم، ناراحتی و فرسعدنی عملکرد

 افزایش رضایت شغلی
 سالمت رفتار ابتکار عمل فردی
 رفتار شهروندی

 از آن انجام دادن وظایف فراتر
 رفتار شهروندی اسالمی

تعالی نظام  رضایت ارباب رجع 
 وپرورش آمعزش

ارتقاء 
عملکرد 
 برون نقشی

 استعداد دانش آمعزان ییرشد و شکعفا
 حف  نیروهای مستعد

تعالی آحاد  خرد سازمانی
 تغییر رویکرد ععامل معنعی، مهارتی جامعه

 تقعیت بعد معنعی
 ج معنعیت در کار یا اخالق اسالمیتروی
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 خاطر کاری معلمان چیست؟ زمینه )بستر( تعلق

نامیده می شعند. برای اجرای استراتژی، شرایطی خاص نیاز زمینه شرای  خاصی که بر راهبردها تأثیر می نذارند، 
 کاری معلمان را نشان می دهد. خاطر تعلق( زمینه های 5جدول )است. 

 خاطر کاری معلمان های تعلق( زمینه 5جدول )
 زمینه مقعله مؤلفه کدهای باز

حمایت  حمایت کارکنان از طرف کادر اجرایی و کادر آمعزشی سازمان
 سرپرستان

حمایت 
 سازمانی

ععامرررررل 
 لزوم حف  کرامت انسانی معلمان مدیریتی

 احترام به معلمان، زمینه ای برای رشد
 اعتماد به کارکنان

 مدرسه با معلمان بطه قعی مدیررااهمیت 
حمایت مرالی از   لزوم آرامش خاطر مادی معلمان از سمت سازمان

 تمایل کارکنان به سازمان های پرداخت کننده مزایای جانبی سمت سازمان
 منظعر ایجاد دلبستگی شغلی پرداخت مزایا و حق بیمه به

 تعجه به معیشت و بیمه و بازنشسنگی معلمان

 خاطر کاری معلمان ( زمینه های تعلق5ادامه جدول )
 زمینه مقعله مؤلفه کدهای باز

مرررررررردیریت  استفاده از نقطه نظرات معلمان
 مشارکتی

سرررررربک 
 رهبری

ععامرررررل 
 مطلعب مثبت و اجتماعی و نروهی مبادالت وجعد مناسبات، مدیریتی

 معلمان با مدیریت دیکتاتعری خاطر تعلقاز بین رفتن 

 مشارکت معلمان در فرایند تصمیم نیری

 نفتگع و تصمیم نیری مشارکتی

نفرری مرردیریت   آسیف حف  و نگهداری معلمان و کادر اجرایی نامناسف برای مدارس
 عدم تمایل مدیران به داشتن نیروهای زیردست تعانمند کعتعله پروری

 عدم وجعد بهترین سبک رهبری یا مدیریتی

ترویج  عدالت تعزیعی معلمان از عدالت تعزی  شده بین همکاران ادراک
عدالت 
 سازمانی

 منصفانه بعدن در مسئعلیت وظایف

 عدالت در پرداخت به معلمان

 ای عدالت رویه مشعرت مدیران با معلمان در تصمیم نیری ها

 مشعرت در تصمیم نیری شعراها

 ی مدیراناظهار نظر کارکنان در تصمیم نیر

 ای عدالت مراوده رفتار عادالنه مدیر هنگام ارائه وظایف به معلمان

 ادراک مدیر از تعانایی و مهارت های معلمان

 ارائه واضح و شفاف طرح درس به معلمان
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 کاری معلمان چیست؟ خاطر تعلقنر شرای  مداخله
( شررای   1بر راهبرد تأثیر می نذارد. جدول )شرای  مداخله نر، شرای ِ زمینه ایِ عمعمی است که 

 کاری معلمان را نشان می دهد. خاطر تعلقمداخله نر 

 کاری معلمان خاطر تعلق( شرایط مداخله گر 6جدول )
 مداخله نر مقعله مؤلفه کدهای باز

محی  داخلری   کالس ها ادیز تیجمع
 مدرسه

محرررررررری  
 آمعزشی

ععامرررررل 
 لیتحص دانش آمعزان به یعدم عالقه  محیطی

 نظام متمرکز

 نگرش منفی برخی معلمان به شغل معلمی

محی  خارجی  انتظارات والدین
 جانشینی تکنعلعژی آمعزشی مدرسه

 عدم تعجه به مطالبات معلمان در جنبه های مختلف

 (پردازی نظریهکدنذاری انتخابی )مرحله  -3

فرآیند با  این .باشد میبهبود مقوله ها  کد گذاری انتخابی، فرآیند یک پارچه سازی و

( ایرن  2115) 1بنا به نظرر کرسرعل  نگارش خط داستان، مقوله ها را به هم متصل می کند. 

نظریه به سه شیعه میتعاند ارائه شعد به صعرت نمعدار، به شکل تشریحی، روایت یک داستان و یا بره  
نتخابی بر اساس تشرریحی و روایرت یرک    در این تحقیق کدنذاری ا. صعرت مجمععه ای از نزاره ها

 شعد میداستان به این شکل بیان شده که شرایطی همانند ععامل فردی، بین فردی و سازمانی باعث 
کراری   خراطر  تعلقمعلمان در ابعاد روانی و رفتاری شکل نیرد. از طرفی این رفتار  خاطر تعلقکه رفتار 

تاثیر می نرذارد. برا تعجره انجرام فراینرد       وپرورش زشآمعمعلمان بر استراتژی ها یا راهبردهای نظام 
 .باشد می( 1ی کیفی بدست آمده به صعرت شکل )ها یافتهتحقیق، مدلی که بر مبنای 

 

                                                 
1
 Creswell 
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 کاری معلمان خاطر تعلق( مدل اکتشافی کیفی 1شکل )

 

کراری معلمران را برا رویکررد داده بنیراد را برا        خاطر تعلق( مقعله های کدنذاری محعری 2شکل)
 دهد. نشان می Maxqda12 افزار رمن
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 کاری معلمان با رویکرد داده بنیاد خاطر تعلق( مقوله های کدگذاری محوری 2شکل)

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات 

بره معضرع  بسریار مهرم      جرام  ترر   نگرشری  و نگراهی متفراوت   با شد تالش حاضر پژوهش در
 خراطر  تعلرق کره مردل    داد نشران  جکراری معلمران مقطر  ابتردایی پرداختره شرعد. نترای        خراطر  تعلق

ععامررل، مقعلرره محعری،زمینرره، راهبردهررا، مداخلرره نرهررا و  محررعر  1کرراری معلمرران ابترردایی بررا  
 لیر تحل ینرا ببرر م پیامدهای آن بره صرعرت جرام  از نظرر خبرنران تحقیرق ارائره نردیرده اسرت.          

کره   آورنرد ی معلمران را فرراهم مر    یکرار  خراطر  تعلرق رفترار    یشررا  یه ها، ععامرل مختلفر  صاحبم
جرا   ی، ععامرل برین فرردی و ععامرل سرازمانی     ععامرل فررد   یآنهرا را در سره مقعلره فرعر     تعان می
منظرعر  . شرعند  ی( مر ی)مقعلره محرعر   یکرار  خراطر  تعلرق  دهیر و تعسعه پد جادیباعث ا ه شدند کهداد
ی، تیآنهرا، سراختار شخصرر   عرادات  رفتارهرا و ی، نگررش افرراد، سرربک زنردن    نرع   ،یفررد ععامرل  از 

 لیرا تشرک  ی و نرایشرات انگیزشری  زنردن  ادیر کره بن ی هسرتند  عرعامل  حاتشران، یو ترج یهخعد آنرا 
. در نظرر نررفتن ععامرل فرردی و یرا منراب  شخصری، برا پرژوهش هرای مشرابهی چرعن؛             دهد یم

، کنایرررت و (1391)همکررراران و ، فرررانی(1391)همکررراران و ییبابرررا(، 1391و همکررراران) مسررراح
 منظرعر  بره ( نیرز هرم خرعانی دارنرد. ععامرل برین فرردی        2113) 2چامبرل و  (، آنجل2119)1همکاران

                                                 
1Knight 

2Angelo & Chambel 
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احتررام و   یبرر مبنرا  ی اجتمراع  ععاطرف  هرا و  حمایرت ، مسراعدت  برقراری هرچره بهترر ارتباطرات،   
. در نظرر نررفتن ایرن    دنر هرا قررار دار   امرروزه در مرکرز تعجره سرازمان    اسرت کره    تعجه به کرامرت 

(، 1395و همکراران) خرعبرو  چرعن؛  به عنعان ععامل برین فرردی برا پرژوهش هرای مشرابهی        مؤلفه
معلمران   خراطر  تعلرق ی، رفترار  محرعر یرا   یمقعلره اصرل  ( نیز هم خعانی دارنرد.  2115) 1کانز و باسر
 خرراطر تعلررقرفتررار کرره  دهرردی شررعندنان نشرران مرر هبحصررام یهررا دناهیررد یواکرراورا نشرران داد. 

 2میسری و اشرنایدر   از دو دیردناه رفتراری و بعرد روانری بررسری کررد. بره زعرم         ترعان  میمعلمان را 

احسرراس متمرکررز بررعدن،  ،نامنرررد نیررز مرری خرراطر تعلررقدر بعررد روانرری کرره آن را احسرراس ( 2119)
و  ابتکرار عمرل   هرایی چرعن؛   هانرد. بعرد رفتراری نیرز مؤلفر      نشاط روانی مطرحیا  احسراس اشرتیاق

برا   لفره مؤدر نظرر نررفتن ایرن    . شرعد  مری را شرامل   با تغییرات سازناری، تالش، ، استقامتخالقیت
کرنش هرا یرا    ، راهبردهرا ( هرم خرعانی دارد.   2115) 3پژوهش های مشرابهی چرعن لری و همکراران    

مترأثر از   یردهرا براه نیر ا. کره از پدیرده محرعری منرتج مری شرعد       اسرت  بر هم کنش های خاصی
هرایی  رد بر ر، راهضر کننردنان در پرژوهش حا   مشرارکت  .افتنرد ی هستند که در آن اتفراق مر   یبستر

 تیریمرردی، ریادنیرر شررامل،را عنررعان نمررعده انررد کرره معلمرران  یکررار اطرخرر تعلررق لیجهررت تسرره
برا پرژوهش هرای مشرابهی      مؤلفره . در نظرر نررفتن ایرن    باشرد  می، رشد و تعالی وری بهره، عملکرد
هم خرعانی دارد. بسرتر حراکم یرا همران ععامرل زمینره ای، شررای  خاصری          ( 2119) 4ساکسچعن؛ 

کره برر    یخاصر   یشررا عبرارتی   بره  ل مری نیررد.  است کره راهبردهرا و کرنش پدیرده در آن شرک     
 یاجرررا یبرررا ف،یررتعر نیررشررعند. بررا تعجرره برره ا یمرر دهیررنام نررهینذارنررد، زم یمرر ریراهبردهررا تررأث

وجرعد نداشرته باشرد،     نره یترا زم  گرر یبره عبرارت د   ؛اسرت  ازیر خراص ن  یطیو راهبرد، شررا  یاستراتژ
زمینره   یبسرترها وهش حاضرر،  . در پرژ رسرند  ینمر  جره یبره نت  د،یو شرا  دیر راهبردها آن طعر کره با 

 یهرا  تیر حما. باشرد  مری ی عردالت سرازمان   جیتررو ی و سربک رهبرر  ی، سرازمان  تیر حماای شامل؛ 
 یهررا تیررفعال هیررو انجررام کل ایررشررامل مزا وپرررورش آمررعزشمرردارس و مسررئعالن ، رانیمررد یمررال
و برره عنررعان حمایررت سررازمانی مطرررح  کاهررد یدغدغرره معلمرران مرر زانیررکرره از م باشررد مرری یمررال
سرپهعند و محمردیاری   برا پرژوهش هرای مشرابهی چرعن؛       مؤلفره ده است. در نظر نرفتن ایرن  نردی

ی ا نررهیشررای  زم ی بره عنررعان  سربک رهبررر  هرم خررعانی دارد.  (2111) 5ناراک و همکرار (، 1391)
 ، مردیریت مشرارکتی، نفری مردیریت کعتعلره پرروری      شرامل معلمران در پرژوهش حاضرر     خاطر تعلق

                                                 
1 Kang and Busser 

2 Macey and Schneider 

3 Li 
4
 Saks 

5
 Ruck 
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افرراد در   یریر درن زانیر در سرازمان و م  شرنهادات یدر نظرام پ  ترعان  مری را  یمشرارکت  تیریمد. است
ایررن مشررارکت قطعرراا بررا دادن احسرراس مهررم  هررا دانسررت. ینررذار اسررتیهررا و س یریررن میتصررم

. در نظررر شررعد مرریبررعدن و هعیررت دهرری برررای کارکنرران معجررف تعهررد و تعلررق کرراری کارکنرران  
هرم خرعانی دارنرد.     (1395هرداد ) مو  یآقاجران  برا پرژوهش هرای مشرابهی چرعن؛      مؤلفهنرفتن این 

تأمررل در . در مقعلررة مداخلرره نررر قرارنرفترره انررد رنذارنررد،یراهبردهررا تأث یکرره بررر اجرررا یمیمفرراه
 بازدارنرده  ایر و  شربرنده یپ نرد تعان مری  یآمعزشر   یمحر  نشان داد کره مؤلفره   یفیک یها لیتحل یجنتا

  یمعلمران شرامل محر    یکرار  خراطر  تعلرق مداخلره نرر     یشرا یها مؤلفهباشد.  معلمان خاطر تعلق
برا پرژوهش هرای     مؤلفره . در نظرر نررفتن ایرن    باشرد  مری مدرسره   یخرارج   یمدرسه و محر  یداخل

خروجرری هررای حاصررل از  ( هررم خررعانی دارنررد. پیامرردها،1391و همکرراران) مسرراح مشررابهی چررعن؛
ر د ترعان  مری را  یامردها یکره پ  دهرد ی هرا نشران مر    هبحصرا م لیتحلمی باشند. راهبردها  فاده ازاست

در نظررر نرررفتن ایررن عد. مررن یبنرردی و برررون نقشرری تقسرریم ارتقرراء عملکرررد درون نقشرردو دسررته 
در پایران  ( هرم خرعانی دارنرد.    2111و همکرارن )  1کیکرع  برا پرژوهش هرای مشرابهی چرعن؛      مؤلفه

پیشررنهاد مرری نررردد آمررعزش هررعش هیجررانی در سررطعح مختلررف سررازمانی از طریررق دوره هررای  
ت پرذیرد چررا کره منجرر بره بهبرعد آنراهی و همردلی اجتمراعی          آمعزشی و انتشار مجرالت، صرعر  
کراری معلمران پیشرنهاد مری      خراطر  تعلرق . جهرت ارتقراء   شرعد  مری بین کارکنان مدارس و معلمران  

بهتررین شریعه ارتقراء تعهرد      بیشرتر تعجره نرردد.    کارکنران  یاهمیرت متغیرر تعهرد سرازمان    نردد به 
و فرراهم آوردن زمینره    کت همره جانبره آنهرا   از مشرار  مردارس  ، اسرتقبال مردیران  معلمران  یسازمان

کراری را در   خراطر  تعلرق از  یبراالی  نرد سرطعح  تعان مری کره از ایرن طریرق     ،است مدرسهآن در  یها
ناشرری از تعهررد سررازمان برره  مرردارسنسرربت برره  معلمررانتعهررد همچنررین  ایجرراد کننررد. معلمرران
دیریت تعهردی در  احسراس کننرد کره سرازمان و مر      معلمران  می باشرد لرذا هنگرامی کره     معلمانش

از خررعد نشرران  کرراری خرراطر تعلررقچررعن  رفتارهررای مثبترری قبررال آنهررا ندارنررد، آنهررا نیررز متقررابالا 
از سربک هرای رهبرری اثرر بخرش       شرعد  پیشرنهاد مری   . بره مردیران مردارس ابتردایی    نخعاهند داد
 مرردیر و اینکرره او چرره یرهبررر یشرریعه هررای اسررتفاده کننررد. مشررارکت یسرربک رهبررربخصررعص 

 یکرار  خراطر  تعلرق  بررد، در ایجراد و تقعیرت رفترار     یهردایت کارکنران بره کرار مر      یارا برر  یسبک
معلمرران، از  مدرسرره حمایررت و پشررتیبانی مرردیریتهمچنررین  .دارد تعیررین کننررده ی، نقشررکارکنرران

حصرعل   شرعد و  مری  آنران باعرث تقعیرت احسراس امنیرت در     بخصعص در شررای  بیمراری کرونرا    
ی معلمران کمرک بزرنری    کرار  خراطر  تعلرق بره ارتقراء   ر آینرده  اطمینان از تداوم و برخرعرداری آن د 

                                                 
1
 Keyko 
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و  معلمران  یارهرا یتناسرف پرداخرت هرا برا مع     زیر و ن یکرار مسراو   یبرا یپرداخت مساومی نماید. 
ترا باعرث    نرردد  تیر رعا وپررورش  آمرعزش  رانیتعسر  مرد   یسرت یانرعا  کرار با   گرر یتناسف آن با د

 کاری معلمان نردد. خاطر تعلقارتقاء 

 

 منابع

 تاثیر رهبری تحعل آفرین برر رفترار شرهروندی سرازمانی و رفتارهرای نعآورانره در       1395نی، مینا و علی مهداد، آقاجا ،
 کارکنان دانشگاه آزاد اصفهان: نقش میانجی نرانه اشتیاق شغلی، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

 سرال  -ریماهنامره تردب  ی؛ متعرال  یسرازمان  یلرق فضرا  هبرران و خ ر (1351)نعنا ی،مؤمنو  محمد ی،کیزکل ی،عل یی،بابا
 151شماره -هجدهم

 ( .پیش بینی تعلق1394حسینی، مصطفی .)        خاطر کاری معلمان بر اساس نرع  سراختار سرازمانی برا واسرطه پتانسریل
ه انگیزش شغلی در مدارس شهرستان بشانرد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علعم تربیتی و روانشناسی دانشرگا 

 شیراز.

 (. تبیین ویژنیهای شغلی معلمان و پیامدهای آن برا  1391و زهرائی، شقایق. ) خسروی دانش، مجتبی؛ مظلعمی، عادل؛
 .151-91(،3)1.فصلنامه بهداشت وایمنی کار. (JD-R )مناب   -استفاده از الزامات شغلی

 هیسررما  ،یمعنرع  ی(. رهبرر 1395. )رضرا  دیسر  ن،یجرعاد  دیس و ی؛عل ،یاهلل؛ صفر فیحب ،یدیسع ؛یخعبرو، محمدتق 
-131، صرص  4شرماره   . یاسالم تیریمد ؛یاسالم یها معلفه ریبا کاربست تاث یا مطالعه ؛یخاطرکار و تعلق یاجتماع
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 پژوهشنامه مدیریت تحعل سرال نهرم پراییز و    (. 1391) .شمس الدین ،ناظمی ،خعراکیان، علیرضا، سیده نرنس ،راهنما
 15شماره  1391زمستان 

 ( .شناسایی1391سپهعند، رضا و محمد یاری، زهره .) کاری خاطر تعلق و کار به عالقمندی بر معثر ملععا بندی رتبه و 
. مردیریت منراب  انسرانی در صرنعت     (ایالم استان ناز شرکت کارکنان: مطالعه معرد) ایران ناز ملی شرکت کارکنان در
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 ( .1391شفیعی نیک آبادی، محسن و صفعی جهرمی، نالیعل.) اطالعات بر سرعاد   یفن آور یاستفاده از ابزارها تاثیر
. مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آمعزشی، رانیا یسراسر ینشگاه هادا یلیتکم التیتحص انیدانشجع یاطالعات

15 ،51-13. 

 (. بررسی رابطه بین نع  ساختار سازمانی دانشگاه و 1391و محترم، معصعمه. ) ضیاءالدینی و رمضانی قعام آبادی، جعفر؛
فصلنامه جامعه شناسی کراربردی،   .سرمایه اجتماعی نروه های آمعزشی با رضایت تحصیلی دانشجعیان دانشگاه شیراز

 155-115(، صص  53) پیاپی  1سال بیست و پنجم، شماره 
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