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 دوم متوسطه رانیدب یشغل اقیاشت بر موثر عوامل یبندرتبه و ییشناسا حاضر پژوهش یاصل هدف

 نوعها از  های کاربردی و از نظر گردآوری دادهنظر هدف از نوع پژوهش از حاضر تحقيق. باشدیم بهبهان شهر

در بخش کیفی شامل کلیه افراد متخصص و خبره   پژوهش یآمار جامعه .باشدمی آمیخته یهاپژوهش
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به  بهبهان شهرمتوسطه   دوم دوره معلمان یتمام شاملنفر انتخاب گردید. در بخش کمی نیز جامعه آماری  

 نمونه عنوان به آنها از نفر 306 تعداد ،ایطبقه یتصادف یر یگ نمونه روش از استفاده با کهنفر است    1450 تعداد

 ،یتیر یمد ،یفرد مولفه 4 یدارا که یاساخته محقق نامه پرسش از هاداده یگردآور  جهت. دیگرد انتخاب

-مهارت و شغلي انگيزه فردي، متغيرهاي بين از ها نشان دادیافته. است شده استفاده بود، یشغل و یسازمان
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 ارتباط ي،تمديري متغيرهاي بين از ،نمره نیباالتر  یسازمان انضباط و  شده ادارک یسازمان عدالت سازماني،

 متغيرهاي بين از و نمره باالترين معلمان با ايحرفه برخورد و تخصص به احترام و معلمان با رانیمد مستمر

 یشغل اقیاشت بر موثر نمره نیباالتر   ازین مورد زاتیتجه و امکانات و كار محيط رواني بهداشت شغلي،
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Abstract: 

The present study aims to identify and rank the factors affecting job motivation of high school teachers in 

Behbahan. This study method is applied research in terms of purpose and mixed research in terms of data 

collection. For this purpose, the statistical population of the research in the qualitative section includes all 

experts and related to the concept under study, which purposefully and using theoretical sampling strategy, 

15 experts were selected. In the quantitative part, the statistical population included all secondary school 

teachers in Behbahan (1450), which 306 were selected as a sample using stratified random sampling and 

Morgan table. The required data are collected using a researcher-made questionnaire that has 4 components 

of individual factors, management factors, organizational factors, and occupational factors. Findings showed 

that among the individual variables, job motivation and communication skills and self-control, obtained the 

highest score among the individual variables affecting job motivation. Among the organizational variables, 

perceived organizational justice and organizational discipline achieved the highest score and among job 

variables, workplace mental health and required facilities and equipment received the highest score affecting 

teachers' job motivation among respondents. 
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نساني مهمترين عامل وي انير كنونيينيادر د

قابتي رمهمترين مزيت ري و ماندگاو شد ر

تر هبا پيچيدوزه مرا .رودمير ها به شمانمازسا

ف و نعطاابه ز قابت جهاني نياريش افزن و اشد

 ترنپيش نمايا از ها بيشنمازساي در تغييرپذير

، نداهشد ها كوچكترنمازسا. ستا هشد

ان مندركان و فرماياركان موقت مياي هااردادقر

لعمر ا دامماام ستخدو است ه ابيشتر شد

. هددمي ستد   از را   دخوي معنا  فتهرفتهر

هايي ل راهنبادبه بيشتر وزيمري اهانمازسا

ش و به تالن را كناركاآن طريق  از ند كه دميگر

ل نبادبه ح صطالا يا به ،ندواداركوشش بيشتر 

 رتعبا يا بهر و باال نسبت به كاق شتياايش افزا

 Eesakhani)باشندر كا بان كناركا نگير شددريگر د

and Fani, 2012 .)ماني زاسر فتاان رهشگروپژاً خيرا

به ق شتيااملي مانند اعواز سته ، آن دمثبتنگر

د بهبوو تغيير ي، گيرازهندا كه قابلن كناركاركا

ف ين هداند با ا ار دادهمطالعه قر ردمورا هستند 

د نند عملكرابتون مازسادر خله اطريق مداز كه 

 Hashemi Sheykhshabani) هندديش افزا ن راكناركا

et al., 2012; Khan et al., 2017; Daneshkohan et al., 

و نسبتاً جديد م مفهور به كاق شتياا(. 2015

مديريت و شناسي روانه ی مينز اي دردهگستر

شته دابطه وري راهنساني ميباشد كه با بهرامنابع 

 ند.كمك ميكن مازثربخشي ساايش افزابه و 

Maslach   يك ر را كان در گير شددريا ق شتياا

ر و سيله شوو نسته كه بهداقعي و واتفكر مثبت 

توصيف ن شدر قف كان و وشدر كاب جذق، شو

اد را در فراضايت و رتمايل ت موجباد و ميشو

د هم مينمايافرر كام نجاابه اوان فرق شتياا

(Maslach et al., 2001 Quoted from Mirzadarani, 

يش عمومي به سمت استا با گررا هم(. 2013

يك ان عنو بهر كابه ق شتيا، انشناسي مثبتنگرروا

ه شد حگي شغلي مطردبا فرسود تضام در مفهو

هني ذيك حالت ان عنو بهر به كاق شتياا .ستا

ي جا بهد و ميشو تعریفمثبت نسبت به شغل 

به يك ر به كاق شتيا، اموقتيص و يك حالت خا

 ره داردشااگير افرو شناختي ثابت روانحالت 

(Schaufeli et al., 2002 Quoted from 

Zahedbabolan, 2015های بستانی و  (. پژوهش

دهد که گردش شغلی بر همکاران نشان می

اشتیاق شغلی تاثیر مثبت و مطلوبی دارد. اگر  

منابع انسانی انگیزش کافی داشته باشند استعداد 

و مهارت خود را در خدمت به سازمان به کار 

شوند.  گرفت و باعث افزایش بازده آن میخواهند 

شود که افراد به طور  عث میگردش شغلی با

های متفاوتی انجام  مناسب آموزش ببینند تا کار

دهند، به این ترتیب سازمان انعطاف بیشتری را با  

کند.  داشتن چنین سرمایه های انسانی کسب می

همچنین گردش شغلی باعث کاهش غیبت از کار، 

شود و نیز بهبود عملکرد و کارایی منابع انسانی می

های مدیران و  که سازمان با توانایی  شودباعث می

مدت عملکرد کارکنان آشنا شود و به صورت بلند

 Bostani andزیر مجموعه خود را بهبود بخشد )

Ghorbanhosseini, 2020  آناستازیو و همکاران .)

 و دولتی مدارس در معلمان شغلی رضایت

-را بررسی کرده اپیروس یونان منطقه در خصوصی

 مدارس معلمان دولتی، مدارس با مقایسه اند. در

نشان   را شغلی رضایت از تریباال سطح خصوصی

در مدارس  و هم دولتی مدارس در هم. دادند

 نتایج. است آفرینتحول رهبری الگوی خصوصی،

 دولتی، مدارس با مقایسه در که دهدمی نشان

 مدارس معلمان شغلی رضایت باالتر سطح

 محیطی عوامل در تفاوت از حدودی تا خصوصی

-می ناشی مدرسه مدیر انگیزه و کار شرایط مانند

اغلو  (. کوبانAnastasiou and Garametsi, 2021شود )

 مقدمه
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 و مشترک مورد ارتباط بین رهبریهایی درپژوهش

 و مشترک رهبری معلمان انجام داد. توانمندسازی

 در را مثبتی معلمان احساسات توانمندسازی

 انجام آنها که کاری سازمان و به معلمان نسبت

 مثبت احساسات این. کنندمی دهند، ایجادمی

-روش تا شودمعلمان می در اطمینان ایجاد باعث

. امتحان کنند خود کار در را جدیدی هایتکنیک و ها

 نزدیک خود کار به ذهنیت نوآورانه معلمانی که با

 و بوده ترسودمند هایشانشوند، برای سازمانمی

 رهبری دهند. بینمی افزایش را خود رضایت

 نوآوری معلمان و توانمندسازی و مدرسه مشترک

 وجود مطلوبی و دارمثبت، معنی معلمان رابطه

 جامبو و همکاران نشان .(Cobanoglu, 2021دارد )

 معلمان و در انگیزه ایجاد با موثر دادند که رهبری

 از تریباال سطح به دستیابی برای آموزاندانش

 و محیط تحصیلی، شغلی و پیشرفتاشتیاق  

-یافته اساسبر بخشد.می بهبود را مدرسه فرهنگ

 که رهبری توزیع گرفتند نتیجه نویسندگان ها،

 و مثبت که تأثیر است پیچیده پدیده یک یافته

 آموزاندانش تحصیلی پیشرفت بر غیرمستقیم

 به مقاله این. است ضروری مدیر نقش و دارد

 که کندمی توصیه اندرکاراندست و سیاستگذاران

 مدیر طریق از یافته رهبری توزیع تمرین به بیشتر

رهبری توزیع  که بگیرند نظر در و کنند توجه مدرسه

 بینش مدرسه مدیر که است موثر یافته زمانی

 را قدرت دهد، انگیزه تابعین به کند، ایجاد مشترک

 روی کنند، عمل تا سازد قادر را دیگران کند، تقسیم

-تصمیم در را دیگران و کند تمرکز سازیظرفیت

(.  Jambo and Hongde, 2020دهد ) مشارکت هاگیری

سوهارتونو و همکاران طی پژوهشی نشان دادند 

 با نزدیکی ارتباط آموزش اشتیاق شغلی و کیفیت

 دارد و همچنین بسیار مدرسه مدیریت در رهبری

 ات مدرسه است مدیر نوآوری و وابسته به خالقیت

 باال روحیه داشتن و شدن ایحرفه به را معلمان

به ق شتياا .(Suhartono and et al, 2020کند ) ترغیب

د عملكرد ند موجب بهبواميتومعلمان ي  باالر كا

ماني باالتر زساي ندوشهرر فتاو رتعهد ن، مازسا

رت صو خير بها يهالسادر ليل دبه همين د، بشو

نساني امنابع ان مديراي ساسي برع ايك موضو

 . ستده ابوح مطر

 ،ترندقمشتان شارنسبت به كا ی کهمعلمان

بخش ملهاو اتر هضيكنند، راتردارمعنين را شاركا

ميكنند د قف شغل خووبيشتر د را خوو ميبينند 

شغلي وري  هبهرد و عملكر ينها منجر بهاكه 

ار قرايي چنين اجران اكثر مديرا .باالتر ميشوند

از يكي معلمان ر  به كاق شتيام اميكنند كه عد

ب محسون شاركاو كسباي برات ترين تهديدرگبز

ر  كا بهق شتيااتوجه به مسئله م عدد و ميشو

منبع حياتي كسب مزيت ان عنو بهمعلمان 

دي ياي زها هزينههانمازسااي ند براقابتي ميتور

وری معلمان در پی داشته   هليل كاهش بهردبه را 

  30تا  20 هاتنمعلمان ري از  ما بسيار كشودر باشد.  

درصد ظرفیت کاری خود را به کار می اندازند 

(Allah-verdi et al., 2010  شاید بتوان گفت یکی از .)

دالیل عدم بکارگیری تمام تالش آنان برای کار،  

 سظح پایین اشتیاق به کار آنان باشد. 

از سوی دیگر، اداره آموزش پرورش سازمانی 

ن این  است که در امر آموزش و تربیت فرزندا

سرزمین دخیل است چنین سازمانی شایسته است  

ها به طور عالی عمل کند تا که در تمام جنبه

عملکرد آن بهینه گردد. در اداره آموزش و پرورش  

شهرستان بهبهان مسائل مشکالت و تعارضات  

گوناگون و بسیاری وجود دارد که باعث مشکالت 

-کاریخاص خود شده است. تعارضاتی چون اضافه

، تعارضات شغلی و ناعدالتی، مشکالت مالی  ها

مدارس و معلمان آن، شغل دوم و سوم معلمان 
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و ...که اینها خود باعث ایجاد مشکالت و کاهش 

وری و کارایی و کاهش میزان خروجی حاصل بهره

شود و از طرف دیگر باعث عدم اشتیاق  از کار می

تمايلي به حل ن مازگر ساا شود.معلمان به کار می

ت مشكالاز هد ابخو وشته باشد دان مساله يا

ست ، رواكنددوري يد آميد بوجوآن كه با اي  هعديد

ملي اين پرسش باشد كه چه عوي اجستجودر كه 

موجب رد و  ادتأثير معلمان ر  به كاق شتياابر 

ع، ين موضواعليرغم  مااد. ميشوآن يش افزا

تأثير معلمان ر  كا بهق شتيااند بر اميتو مليكهاعو

ري بسياد و ميگيرار بحث قر ردمورت ند بهارد، گذ

رد مون مازجمله ساو از  شرکت ها و سازمان هااز  

شتياقي ابي از ناشي ت گي مشكالدسا به سيربر

. در بسیاری از  ميگيرنده يددنار را به كامعلمان 

سازمان ها مدیران از دیدگاه درستی در مورد 

 عوامل تاثیرگذار بر اشتیاق به کار معلمان

برخوردار نیستند. ما در این پژوهش به دنبال آن  

هستیم تا با شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر  

گذار بر اشتیاق شغلی معلمان دوره دوم باعث  

کمک به بدنه آموزش و پرورش برای حل تعارضات  

ي مل به معنااين عواموجود شویم؛ زیرا چنانچه 

شناسایی و درصدد رفع آن ن  مازسادر قعي وا

جه اپرسنلي موت با مشكالان نه مديررآیند ب

در بيميلي اه و كرا بامعلمان نه ، و ميشوند

بعضا بيكيفيت ي هاركاو مييابند  رحضون مازسا

ا توجه به اهداف كلي وزارت د. بهندميم نجاا

آموزش و پرورش موضوع و مسأله انتخاب شده  

در اين پژوهش كـسب شناخت نسبت به ميزان 

وزارت آمـوزش و پـرورش  انمعلمشـغلي    اشتیاق

است. و و رتبه بندی عوامل و عوامـل مـؤثر بـر آن 

اجتماعي است و   لعوامـ بـر بيـشتر مـا تاكيـد

سـهم هـر يـك از    حقق در صدد است تام

متغيرهـاي مـستقل را در تغييـر متغيـر وابـسته 

شغلي( تعيين نماييم و يافته هاي آن را    اشتیاق)

ن وزارت مورد پژوهش قرار  در اختيار مسوولي

دهيم تا در تـصميم گيريها و برنامه ريزي سازماني، 

آنها را مورد توجه قرار دهند تا ضمن جلب رضـايت  

در سـازمان ، دستيابي به اهداف نيز    معلمان

 . .ممكن شود

 شغلي  اشتیاق

اشتیاق فردی را ابراز و بکارگیری خود   کان  

تعریف   فردی اعضای سازمان در نقشهای کاری

کرد. وی به عنوان اولین فردی که از اصطالح 

اشتیاق شغلی استفاده کرد، معتقد بود که در 

اشتیاق، افراد خود را به لحاظ فیزیکی، شناختی و 

 گیرند عاطفی در طول ایفای نقش ابراز و به کار می

(Kohn, 1990 Quoted from Damghanian et al., 

از احساس  اي شغلي ، مجموعه  اشتیاق. (2020

با آن معلمان هاي سازگار و ناسازگار است كه  

و با سه مولفه  احساس ها بـه كار خود مي نگرند

جذب، نیرومندی و وقف خود مشخص می شود 

(Schaufeli and et al., 2002.) 

: مولفه اول اشتیاق شغلی جذب است  جذب. 1

که به تمرکز و درگیر شدن در کار ارتباط دارد. در این 

ربه شغلی برای معلمان لذت بخش است. بعد تج

جذب عبارت است از تمرکز و درگیری رضایتمندانه  

فرد به کار؛ به صورتی که غرق در کار شده و زمان 

برای او به سرعت شود و جدا شدن از کار برای او  

 ,.Heshemi Sheikhshabani and et al)مشکل باشد 

2012). 

سطوح   : این مولفه از اشتیاق بانیرومندی. 2

باالی انرژی و انعطاف پذیری ذهنی هنگام انجام  

کار، شوق و اشتیاق به سرمایه گذاری درکار و  

مقاومت در مواجهه با مشکالت کاری توصیف می  

شود. متناسب با این بعد از اشتیاق کارمندی که  

شوق زیادی به کار دارد در سطح باالیی از شغل 
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د هنگام خود دارای انگیزه است و به احتمال زیا

-رویارویی با سختی های کار مقاومت نشان می

دهد. این مولفه شبیه انگیزش درونی است 

(Salanova and et al., 2005). 

: مولفه آخر مفهوم اشتیاق شغلی  فداکاری.  3

مربوط به فداکاری و وقف کردن خود در کار است  

که با درگیری شدید روحی فرد با کار خود مشخص  

ارتباط نزدیکی با مفهوم   می شود. این بعد

دلبستگی شغلی به عنوان میزان وابستگی و  

همانندسازی فرد با کار دارد. در واقع منظور از  

فداکاری حرفه ای یا وقف خود درگیر شدن کامل در  

کار و تجربه احساس مهم بودن، رغبت، افتخار و 

 ,Schaufeli, Salanova)چالش در کار است 

Gonzalez-Roma and Bakker, 2002, See Teymouri, 

2016 Quoted from Homayoni et al, 2018). 

 

 روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش  

های کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع 

های این روش، گردآوری و  آمیخته است. از ویژگی

تجزیه و تحلیل داده ها در دو رویکرد کمی و کیفی  

تجزیه و تحلیل داده در هر کدام از می باشد. 

-رویکردها به صورت مستقل و ترتیبی انجام می

شود و از نتایج کیفی در بخش بعدی )کمی( 

(. با توجه به Creswell, 2003شد )استفاده خواهد

اینکه در بخش ابتدایی پژوهش )کیفی( شناسایی 

عوامل موثر بر اشتیاق شغلی دبیران موردنظر 

ی به این عوامل مستلزم بوده است دستیاب

استفاده از روش پژوهش کیفی و روش گردآوری  

های کیفی می باشد و در بخش بعدی )کمی(  داده

محقق به دنبال اولویت بندی عوامل شناسایی  

شده در بخش کیفی در بین دبیران متوسطه دوم  

 شهر بهببان می باشد.

جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی   

خصصان مرتبط با مفهوم  شامل خبرگان و مت

مورد مطالعه و در بخش کمی شامل کلیه  

نفر   1450معلمان مرد و زن شهر بهبهان به تعداد

بودند که با استفاده از جدول مورگان و روش  

نفر به   306نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 

 عنوان نمونه انتخاب گردید. 

 بندیشناسایی و رتبهاین پژوهش به منظور   در

معلمان دوره دوم    مل موثر بر اشتیاق شغلیعوا

  چهار ابتدا با بررسی ادبیات موضوع،شهر بهبهان 

شغلي، عوامل    اشتیاق فردیعامل مـؤثر )عوامل  

(  عوامل مدیریتی و عوامل شغلی، ، مدیریتی

 این عوامل در قالب پرسشنامه ای شناسایی شد.

در اختیار تعدادی از خبرگان مسلط به   سوالی  60

بندی داده های جمع پس از جمع بحث قرار گرفت.

  عوملترین به عنوان مهم سوال  45 آوری شده،

در    سوال  45مرحله دوم این  در .گردیدشناسایی  

آوری داده ها در برای جمعقالب پرسشنامه ای 

در پژوهش حاضر اختیار جامعه آماری قرار گرفت.  

روایی محتوا استفاده شده است. در این از روش 

تحقیق به منظور اینکه پرسشنامه از روایی  

ت،  اال مناسبی برخوردار باشد، در طراحی اولیه سو

مواردی نظیر ساختار پرسشنامه، استفاده از  

ت قابل فهم و بدون ابهام مد نظر  ال کلمات و جم

در بخش    بوده است. برای افزایش روایی تحقیق 

آوری شاخص ها از نظرات خبرگان در گردکیفی  

. همچنین در بخش کمی استفاده شده است

پژوهش از روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی 

پرسشنامه استفاده گردید که با توجه به ضریب 

/. پرسشنامه مورد نظر از پایایی قابل  82پایایی 

برای تجزیه و تحلیل   قبولی برخوردار می باشد.

اپارامتریک و آزمونی خی دو داده ها از آمار ن

 استفاده گردیده است.
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 خالقىا تمالحظا

 يهاداده آوري جمع و اجرب انتخااحل امر در

نيها محرمانه دموآز تطالعااهش سعي شد تمامي وپژ

كه  شد داده دنی هاموآز به نطمينااين ا وبماند 

 وهي وگر رتبه صو فقط و دهنها محرمانه بوآ تطالعاا

ستا به را همين درهند شد. اخو تحليل مكر ناذ ونبد

ند به پرسشنامه پاسخ رنها مختاآكه  شد معالا معلمان

پرسشنامه تمايل  تكميل ازمرحله  هر در يا وهند د

 هند.د نپايا دخو ريشتند به همكادا

 

 های تحقیق یافته

رتبه بندي تأثير عوامل فردي مؤثر بر سوال اول: 

چگونه  اشتیاق شغلی معلمان دوره دوم متوسطه

 ؟است

 شغلی اشتیاق بر موثر فردي عوامل اهميت ميزان اساس بر بندي رتبه .1 جدول

 متوسطه دوم دوره معلمان

سطح معنی  

 داری

  آماره خی

 دو

درجه 

 آزادی

رت

 به

ميانگين 

 رتبه
 عوامل فردي

 

 

0/0001 

 

 

282/568 

 

 

10 

 انگيزه شغلي 8/51 1

 تخصص و تجربه 7/25 4

7 5/26 
شغلي نگرش  

 مثبت

 شكيبايي 7/01 5

8 5/05 
اميد و خوش 

 بيني

 خودكنترلي 7/4٩ 2

 خودآگاهي 4/60 10

٩ 4/٩٩ 
قدرت تصميم  

 گيري

 توان سازگاري 6/40 6

3 7/31 
مهارت هاي 

 ارتباطي

 خالقيت فردي 4/51 11

 

اشتیاق شغلی معلمان دوره  عوامل فردي مؤثر بر 

بر حسب ادبيات شامل  متوسطه شهر بهبهاندوم  

انگيزه شغلي، تخصص و تجربه، نگرش شغلي مثبت،  

خوش بيني، خودكنترلي، خودآگاهي،   شكيبايي، اميد و

قدرت تصميم گيري، توان سازگاري، مهارت هاي ارتباطي 

و خالقيت فردي مي باشد. كه در زير به تفصيل به 

 بررسي اين ابعاد مي پردازيم.

آزمون فريدمن ضمن معنادار  باال،  جدول مطابق   

نشان دادن اظهارات پاسخگويان، اولويت بندي عوامل  

اشتیاق شغلی معلمان دوره دوم  فردي موثر بر 

(، 1)رتبه به ترتيب شامل انگيزه شغلي متوسطه

(، 3)رتبه  مهارتهاي ارتباطي،  ( 2)رتبه  خودكنترلي

توان  (، 5)رتبه  (، شكيبايي4)رتبه  تخصص و تجربه

(، اميد و 7)رتبه  (، نگرش مثبت به شغل6)رتبه  سازگاري

(، ٩)رتبه قدرت تصميم گيري (،8)رتبه  خوش بيني

 ( مي باشد. 11)رتبه  (، و خالقيت فردي10)رتبه  خودآگاهي

رتبه بندي تأثير عوامل سازماني مؤثر بر سوال دوم: 

چگونه متوسطه دوم  اشتیاق شغلی معلمان

 است؟

 اشتیاق بر موثر سازماني عوامل اهميت ميزان اساس بر بندي رتبه : 2 جدول

 دوم متوسطه معلمان شغلی

سطح 

 معنی داری

  آمار خی

 دو

درجه 

 آزادی
 رتبه

ميانگين 

 رتبه
 عوامل سازماني

 

 

0/0001 

 

 

1٩3/387 

 

 

14 

8 6/45 
تعامل و همكاري 

 با همديگر معلمان

٩ 7/37 
نظام ارزشيابي 

 براساس عملكرد

10 6/60 

نظام پرداخت 

منصفانه حقوق و 

 مزايا

2 ٩/31 
ثبات در پرداخت 

 حقوق و مزايا

 ارتباط درون سازماني 7/72 7

1 ٩/66 
عدالت سازماني ادراك  

 شده

 اعتماد سازماني ٩0/7 6

 وجهه سازمان 8/54 5

8 7/54 
ساختار سازماني 

 منعطف

 نوآورانهجو سازماني   5/81 13

4 8/85 
وضوح قوانين و 

 مقررات سازماني

14 5/71 
توسعه و رشد 

 آموزش و پرورش

12 6/10 
در   معلمانارتقا 

 موعد مقرر

 انضباط سازماني 44/٩ 2
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15 5/48 
امكانات و تجهيزات  

 سازماني

 

بر شتیاق شغلی معلمان عوامل سازماني مؤثر بر ا

با   معلمانحسب ادبيات شامل تعامل و همكاري  

همديگر، نظام ارزشيابي براساس عملكرد، نظام پرداخت  

منصفانه حقوق و مزايا،  ثبات در پرداخت حقوق و مزايا، 

ارتباط درون سازماني، عدالت سازماني ادراك شده، 

اعتماد سازماني، وجهه سازمان، ساختار سازماني  

ورانه، وضوح قوانين و مقررات  سازماني نوآ منعطف، جو

  معلمان، ارتقا  آموزش و پرورش سازماني، توسعه و رشد 

در موعد مقرر، انضباط سازماني و امكانات و تجهيزات  

سازماني مي باشد، كه در زير به تفصيل به بررسي اين 

 ابعاد مي پردازيم. 

( آزمون فريدمن ضمن معنادار  2) مطابق جدول

خگويان، اولويت بندي عوامل  نشان دادن اظهارات پاس

  اشتیاق شغلی معلمان متوسطه دومسازماني موثر بر 

(، 1به ترتيب شامل عدالت سازماني ادراك شده )رتبه 

  ثبات در پرداخت حقوق و مزايا (،2هانضباط سازماني)رتب

(، 4)رتبه  (، وضوح قوانين و مقررات سازماني3رتبه)

(،ارتباط  6)رتبه  (، اعتماد سازماني5ه) رتب وجهه سازمان

 (، ساختار سازماني منعطف7)رتبه  درون سازماني

(، نظام ٩)رتبه  (، نظام ارزشيابي براساس عملكرد8)رتبه

(، تعامل و  10)رتبه  پرداخت منصفانه حقوق و مزايا

در    معلمان(، ارتقا  11رتبه )با همديگر  معلمانهمكاري  

( 13 )رتبه (، جو سازماني نوآورانه12)رتبه  موعد مقرر

امكانات و  و (14)رتبه آموزش و پرورش توسعه و رشد 

 .باشد( مي15)رتبه  تجهيزات سازماني

سوال سوم:رتبه بندي عوامل مديريتي مؤثر بر 

 معلمان متوسطه دوم چگونه است؟  یشغل  اقیاشت

 

 دوم متوسطه معلمان شغلی اشتیاق بر ریتیمدي عوامل اهميت ميزان اساس بر بندي رتبه : 3 جدول

 رتبه درجه آزادی دو  آماره خی سطح معنی داری
 ميانگين

 رتبه
 عوامل مديريتي

  

  

  

 

  

  

 0/000 

  

  

  

 

  

  

 21/773 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 13 

 معلمانصداقت در رفتار مديران با  8/33 6 

 13 5/8٩ 
 بكارگيري مديريت سيستمي

 كاركنان در تصميم گيريمشاركت   7/2٩ 8 

 انعطاف پذيري در تصميم گيري 47/5 14 

 توجه به مشكالت و حل به موقع آنها 6/84 10 

 معلمانتفويض اختيار به  6/47 11 

 معلماناحترام به تخصص و برخورد حرفه اي با  45/٩ 1 

 

 5 8/65 
 معلمانبازخورد مناسب به 

 حمايتينظارت  6/1٩ 12 

 

 

 ٩ 

 

7/04 
 معلمانت شفاف از اانتظار 

 معلمانارتباط مستمر مديران با  21/٩ 2 

 

7 

 

24/8 
در تدوين اهداف و خط مشي هاي    معلماناستفاده از نظر 

        سازماني

 معلمانتعامل منصفانه با  8/8٩ 4 

 معلمانحمايت همكارانه از  ٩4/8 3 
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شتیاق شغلی معلمان  عوامل مديريتي مؤثر بر ا

بر حسب ادبيات شامل صداقت   دوره دوم متوسطه

، بكارگيري مديريت  معلماندر رفتار مديران با  

سيستمي، مشاركت كاركنان در تصميم گيري، 

مشكالت و  انعطاف پذيري در تصميم گيري، توجه به  

حل به موقع آنها، تفويض اختيار به اساتيد، احترام به 

اي با اساتيد، بازخورد مناسب  تخصص و برخورد حرفه

، نظارت حمايتي، انتظارت شفاف از  معلمانبه  

، استفاده معلمان، ارتباط مستمر مديران با  معلمان

در تدوين اهداف و خط مشي هاي    معلماناز نظر  

و حمايت   معلمانانه با  سازماني، تعامل منصف

مي باشد، كه در زير به تفصيل   معلمانهمكارانه از  

 به بررسي اين ابعاد مي پردازيم.  

( آزمون فريدمن ضمن معنادار 3) مطابق جدول

نشان دادن اظهارات پاسخگويان، اولويت بندي 

اشتیاق شغلی معلمان  عوامل مديريتي موثر بر 

به تخصص و  به ترتيب شامل احترام  متوسطه دوم

ارتباط مستمر   ،(1)رتبهمعلمان اي با  برخورد حرفه

(، حمايت همكارانه از  2)رتبه معلمان مديران با  

 4 )رتبهمعلمان (، تعامل منصفانه با  3)رتبه معلمان 

(، صداقت در 5)رتبهمعلمان (، ، بازخورد مناسب به  

(، استفاده از نظر  6)رتبه معلمان رفتار مديران با  

 تدوين اهداف و خط مشي هاي سازمانيدر   معلمان

(، 8)رتبه  در تصميم گيريمعلمان  (، مشاركت  7)رتبه

(، توجه به مشكالت ٩)رتبهمعلمان ت شفاف از  اانتظار 

 تفويض اختيار به اساتيد (،10)رتبه  و حل به موقع آنها

(، بكارگيري مديريت  12)رتبه  (، نظارت حمايتي11)رتبه 

 پذيري در تصميم گيري( و انعطاف13)رتبه  سيستمي

 ( مي باشد. 14)رتبه 

ر  رتبه بندي تأثير عوامل شغلي مؤثسوال چهارم: 

چگونه  بر اشتیاق شغلی معلمان متوسطه دوم 

 است؟

 

 شغلی اشتیاق بر موثر شغلي عوامل اهميت ميزان اساس بر بندي رتبه :4 جدول

 دوم متوسطه معلمان

سطح 

 معنی داری

  آماره خی

 دو

درجه 

 آزادی
 رتبه

ميانگين 

 رتبه
 عوامل شغلي

  

  

  

  

  

  

  

  

0001/0 

  

  

  

  

  

  

  

  

 624/523 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 16 

 استقالل در شغل ٩/87 ٩

تناسب تدريس دروس با   ٩6/10 5

 تخصص

 رشد حرفه اي ٩/10 11

 بهداشت رواني محيط كار 7/6٩ 14

 امنيت شغلي 12/10 8

 درآمد ناشي از شغل 36/8 12

 وضوح نقش 11/7 13

 پايگاه )جايگاه شغل( 32/11 11

 اهميت و معناداري كار ٩/43 10

عدم ابهام در انجام  38/10 7

 وظايف

امكانات و تجهيزات مورد  87/11 2

 نياز

بهداشت و ايمني محيط  11/8٩ 1

 كار

 ميزان )باركاري( تدريس 62/11 3

افزايش قابليت ها و  86/5 15

 توانايي ها در شغل

اشتراك تجربيات در بين  74/10 6

 همكاران

 توجه به پژوهش و نوآوري 28/5 16

 تنوع شغلي 76/4 17

 

شتیاق شغلی  متغيرهاي شغلي مؤثر بر ا

بر حسب ادبيات شامل  معلمان متوسطه دوم

استقالل در شغل، تناسب تدريس دروس با تخصص، 

رشد حرفه اي، بهداشت رواني محيط كار، امنيت  

شغلي، درآمد ناشي از شغل، وضوح نقش، پايگاه 

)جايگاه شغل(، اهميت و معناداري كار، عدم ابهام در 

انجام وظايف، امكانات و تجهيزات مورد نياز، 

كار، ميزان )باركاري( تدريس،   بهداشت و ايمني محيط

افزايش قابليت ها و توانايي ها در شغل، اشتراك 

تجربيات در بين همكاران، توجه به پژوهش و نوآوري 

و تنوع شغلي مي باشد، كه در زير به تفصيل به 

 بررسي اين ابعاد مي پردازيم. 

( آزمون فريدمن ضمن معنادار  4مطابق جدول)

يان، اولويت بندي  نشان دادن اظهارات پاسخگو

اشتیاق شغلی معلمان  متغيرهاي شغلي موثر بر 

به ترتيب شامل بهداشت و ايمني   متوسطه دوم
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)رتبه  (، امكانات و تجهيزات مورد نياز1)رتبه  محيط كار

(، پايگاه )جايگاه  3)رتبه  (، ميزان )باركاري( تدريس2

 (، تناسب تدريس دروس با تخصص4شغل( )رتبه 

 ،(6اشتراك تجربيات در بين همكاران )رتبه (، 5)رتبه 

 (، امنيت شغلي7)رتبه  عدم ابهام در انجام وظايف

(، اهميت و  ٩)رتبه  (، استقالل در شغل8)رتبه 

( ، درآمد  11)رتبه اي(، رشد حرفه10)رتبه  معناداري كار

(، 13)رتبه  (، وضوح نقش12)رتبه  ناشي از شغل

افزايش قابليت   (،14)رتبه بهداشت رواني محيط كار

(، توجه به پژوهش و  15)رتبه  ها و توانايي ها در شغل

 ( مي باشد.17)رتبه  (، و تنوع شغلي16)رتبه  نوآوري

 

 بحث و نتیجه گیری

با توجه به اهمیت و نقش نظام آموزشی در 

توسعه کمی و کیفی جامعه، توجه به منابع انسانی  

برخورداد توجهی سازمان های آموزشی از اهمیت قابل

است. منابع انسانی مشتاق به کار در سازمان آموزش 

و پرورش و مدارس می تواند به کارایی و اثربخشی  

منجر گردد. طبیعی است هر چه نسبت به کار 

اشتیاق بیشتری وجود داشته باشد، دستیابی به 

باشد. حال اگر  اهداف موردنظر نیز امکان پذیر نیز می

ا نظام آموزشی به صورت  مدیران و مسئوالن مرتبط ب

عام و آموزش و پرورش شهر بهبهان به صورت خاص  

شرایطی را فراهم نمایند که کار معلمان در کار خود  

درگیر شوند و فعالیت ها و برنامه های طراحی شده 

با کیفیت بیشتری انجام شوند، مسلماً عملکرد این  

سازمان بهبود خواهد یافت. لذا با در نظر گرفتن  

اشاره شده و نیز اهمیت زیست بوم حاکم بر  موارد 

 نظام آموزشی کشور، پژوهش حاضر با هدف

 اشتیاقعوامل موثر بر ميزان  شناسایی و رتبه بندی

 شغلی معلمان شهر بهبهبان انجام گرفت.

نخستین یافته حاصل از این مطالعه حاکی از این  

و  ز بين متغيرهاي فردي، انگيزه شغلي بود که ا

نمره، و    رتباطی و خودکنترلی باالترينمهارت های ا

نمره را از   كمترينو خالقيت فردي   خودآگاهی متغير

متغير فردي موثر از نظر پاسخ دهندگان    11بين 

 ,.Akhtar et al) یافته های پژوهش دريافت نمودند.

 Kohansal Zidiو   (Kim  Taehee et al., 2015) ( و 2015

et al., 2017) )   ا از عوامل موثر بر انگیزه شغلی ر

اشتیاق شغلی به کار معلمان نشان داده است. در 

 تحلیل این یافته می توان گفت انگیزه شغلی حالتی

 خاصی عمل و رفتار انجام به را آنان که افراد است در

 برای فرد های  تالش تداوم و کند و جهت  می متمایل

کند و به همین    می مشخص را هدف یک به دستیابی

داشتن انگیزه و فراهم سازی محیط انگیزشی دلیل  

تواند تأثیر قابل توجهی در افزایش برای دبیران می

اثربخشی آنها داشته باشد. همچنین می توان اشاره 

 رهبر و مدیر وظایف از نمود که با توجه به اینکه یکی

 شدن انجام برای افراد انگیزش بردن باال، سازمان در

تواند ختن به این مفهوم میمی باشد، پردا کارها بهتر

 توجه بنابراین از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد.

 توجه و ها  آن نیازهای و معلمان انگیزشی عوامل به

 ترین مهم از یکی، آنها از یک هر فردی های  تفاوت به

 توان  می انسانی نیروی وری بهره در که است عواملی

 اساسی و مهم شرایط از یکی و یافت دست آن به

 ایجاد و برانگیختن، کاری هر در هدف به رسیدن برای

. دهند  می انجام را کار آن که است افرادی در انگیزه

 ها  سازمان در پایین کاری انگیزه در زیادی عوامل

 راه دنبال به باید مدیریت دلیل همین به؛ دارند وجود

 معلمان های  انگیزه بتواند که باشد هایی تکنیک و ها

دهد. تقویت مهارت های ارتباطی   افزایش را خود

دبیران به واسطه نقشی که معلمان به عنوان حلقه 

اتصال بین والدین، دانش آموزان و مسئووالن و سایر 

نفعان دارند، یکی دیگر از یافته های قابل تأمل این  ذی

مطالعه است که نشان دهنده این است که مدیران  

به کار دبیران باید به مربوطه جهت افزایش اشتیاق 

آن توجه داشته باشند. بدیهی است هر چه مهارت  

های ارتباطی معلمان در مدارس بیشتر باشد،  

نیازهای شغلی خود را راحت تر طرح نموده و از کار 

 خود لذت بیشتری خواهند برد. یافته مربوط به

اشتیاق شغلی  اولويت بندي عوامل فردي موثر بر 

به ترتيب  سطه نشان داد کهمعلمان دوره دوم متو

مهارتهاي ،  (2)رتبه  (، خودكنترلي1)رتبه انگيزه شغلي

 (، شكيبايي4)رتبه  (، تخصص و تجربه3)رتبه  ارتباطي

 (، نگرش مثبت به شغل6)رتبه  (، توان سازگاري5)رتبه 

(،قدرت تصميم  8)رتبه  بيني(، اميد و خوش7)رتبه 



 

14-1، 1400بهار  ،5 شماره  ،  دومسال  ،  رهبری آموزشی کاربردی علمی مجله    
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 خالقيت فردي(، و 10)رتبه  (، خودآگاهي٩)رتبه گيري

دارای اولویت بیشتری در زمینه پرداخت به ( 11)رتبه 

ند. در تحلیل این یافته  مي باشبحث اشیاق شغلی  

عوامل  توان گفت همانطور که ادبیات نشان داد می

شامل شتیاق شغلی معلمان  سازماني مؤثر بر ا

با همديگر، نظام ارزشيابي  معلمانتعامل و همكاري  

پرداخت منصفانه حقوق و   براساس عملكرد، نظام

مزايا، ثبات در پرداخت حقوق و مزايا، ارتباط درون  

سازماني، عدالت سازماني ادراك شده، اعتماد  

 سازماني، وجهه سازمان، ساختار سازماني منعطف،

جو سازماني نوآورانه، وضوح قوانين و مقررات  

، ارتقا  آموزش و پرورش سازماني، توسعه و رشد 

مقرر، انضباط سازماني و امكانات و در موعد    معلمان

تجهيزات سازماني مي باشد، كه از بين متغيرهاي  

عدالت سازمانی ادارک شده و انضباط  سازماني، 

سازمانی باالترین نمره و امکانات و تجهیزات سازمانی 

و توسعه و رشد آموزش و پرورش و جوسازمانی  

این نتایج   دريافت نمودند.  نوآورانه کمترین امتیاز را

 &  Alavi) هاتحقیق با نتایج حاصل از پژوهش

Abbasi 2012  و (Wang & Shafer,2010 Quoted from 

Hosseini etal,2019( ،)Keyvan Ara et al., 2014 ،)

(Khanifar et al., 2010 .همخوانی و همسویی دارد )

بنابراین می توان گفت به طور منطقی افزایش ادراک  

زمان باعث افزایش اشتیاق به  دبیران از عدالت در سا

کار آنان خواهد شد و به همین دلیل از جمله  

مهمترین عوامل سازمانی که ممکن است اشتیاق به  

کار آنها را تحت تاثیر قراردهد، میزان ادراک معلمان از 

انصاق و عدالت در محیط کاری است. بدیهی است 

زمانی که اصل انصاف و عدالت در سازمانی برقرار 

تالش های معلمان برای دست یافتن به  باشد

 نتیجه نمی ماند.اهدافشان بی

  سازمانیاولويت بندي عوامل   یافته مربوط به

اشتیاق شغلی معلمان دوره دوم متوسطه  موثر بر 

عدالت سازماني ادراك شده،  نشان داد که به ترتیب

ثبات در پرداخت حقوق و مزايا،  انضباط سازماني،

ات سازماني، وجهه سازمان، وضوح قوانين و مقرر 

ارتباط درون سازماني، ساختار   اعتماد سازماني،

سازماني منعطف، نظام ارزشيابي براساس عملكرد،  

نظام پرداخت منصفانه حقوق و مزايا، تعامل و  

در موعد    معلمانارتقا  ، با همديگر معلمانهمكاري  

آموزش و توسعه و رشد ، مقرر، جو سازماني نوآورانه

از اهمیت امكانات و تجهيزات سازماني پرورش و 

تحلیل این یافته نشان می  مي باشد. بیشتری برخورار  

دهد که از بعد سازمانی موضوع عدالت سازمانی برای  

معلمان در جهت اینکه به کار اشتیاق داشته باشند 

یا از آن منفعل باشند، از اهمیت باالیی برخوردار می 

رد از منصفانه بـودن  ادراك ف باشد و این می تواند به

می  هايي كه از سوي سازمان ارايه  ها و پاداش بازده

شود ارتباط داشته باشد. بنابراین درک معلمان و  

دبیران نسبت به اینکه چه در خصوص توزیع بازده ها 

و منابع سازمان، چه در خصوص تعامالت و ارتباطات 

بین فردی که در محیط مدرسه وجود دارد و چه در 

رفتارهایی که با آنها صورت می پذیرد، به چه  خصوص 

میزان با آنها عادالنه برخورد می شود می تواند در 

افزایش و کاهش اشتیاق شغلی آنها موثر و مفید 

 باشد.

یکی دیگر از یافته های این مطالعه مربوط به  

مولفه های متغیر مدیریتی موثر بر اشتیاق شغلی  

، مدیریتین متغيرهاي  ز بيبود که حاکی از این بود که ا

و احترام به  ارتباط مستمر مدیران با معلمان 

تخصص و برخورد حرفه اي با باالترين نمره و 

انعطاف پذيري در تصميم گيري و به كارگيري  

از اهمیت بیشتری برخوردار می  ازمانیمديريت س

 Khademهای )باشند. نتایج حاصل با نتایج پژوهش

Dezfuli et al., 2012 و )(Amin Bidokhti et al., 2016  )

همخوانی دارد. در تحلیل این یافته می توان بیان  

نمود که احترام به تخصص و برخورد حرفه ای با  

 احساس افراد که معلمان باعث میشود هنگامی

 رسیدن برای بیشتری ی داوطلبانه تالش، کنند  احترام

. دهند می نشان خود از سازمانی و گروهی فواید به
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 وقتی نیستند احترام مورد که افرادی این بر وهعال 

 واقع در،  دهند می نشان خود از ای داوطلبانه تالش

 دنبال را، گروهی اهداف نه،  خود شخصی اهداف

 زیرین های الیه در سازمان در احترام فقدان  .کنند می

 که کسانی همه تقریبا. کند می ایجاد هزینه سازمان

 یا گیرند می قرار احترامی بی مورد کار محیط در

 خود از است شده حرمتی به آنها به کنند می احساس

 کاهش آنها خالقیت. دهند می نشان منفی واکنش

. کنند می ترک را سازمان آنها از بسیاری و یابد می

 یا کنند می کار کمتر عمد روی از آنها از نیمی تقریبا

  اندازه به عاملی هیچ  .آورند می پایین را خود کار کیفیت

. ندارد تاثیر آنها رفتار معلمان در به گذاشتن احترام

،  معلمان داشتن نظر در چون عواملی حتی

 و هاآن به مفید بازخوردهای ارائه، آنها از قدرشناسی

 به نیز یادگیری و آموزشی های فرصت ایجاد حتی

 احترام  .نیستند کننده تعیین احترام عامل اندازه

. است ارتباط در دیگران ۀادار یا کنترل با کمتر،  واقعی

 دیگری معنوی نفوذ توانایی و قدرت با احترام نوع این

،  ترسا مادر،  گاندی ماهاتما. است همراه شما در

 در مسیح عیسی و، لینکن آبراهام، کینگ لوتر مارتین

 همتای برخالف، رهبران این. گیرند می قرار دسته این

 در. گذاشتند می احترام پیروانشان به، مستبدشان

 ۀهم قلب و ذهن رهبران از دسته این هم ها سازمان

 یافته مربوط به .کنند می دلبسته را شان اطرافیان

اشتیاق شغلی  موثر بر   مدیریتیاولويت بندي عوامل  

معلمان دوره دوم متوسطه نشان داد که به ترتیب 

معلمان، احترام به تخصص و برخورد حرفه اي با  

، حمايت همكارانه از  معلمانارتباط مستمر مديران با  

، بازخورد  معلمان، تعامل منصفانه با  معلمان

صداقت در رفتار مديران با    معلمان،مناسب به  

در تدوين اهداف و    معلمان، استفاده از نظر  معلمان

در معلمان  خط مشي هاي سازماني، مشاركت  

ه به  ، توجمعلمانت شفاف از  اتصميم گيري، انتظار 

تفويض اختيار به ، مشكالت و حل به موقع آنها

اساتيد، نظارت حمايتي، بكارگيري مديريت سيستمي 

دارای اولویت   و انعطاف پذيري در تصميم گيري

  .بیشتری در این خصوص می باشند

یافته نهایی مربوط به این مطالعه به بررسی مولفه  

های شغلی موثر بر اشتیاق شغلی اختصاص داشت که 

از بين متغيرهاي شغلي، تایج حاکی از این بود که ن

و امکانات و تجهیزات مورد  بهداشت رواني محيط كار 

نیاز باالترین نمره و تنوع شغلی و توجه به پژوهش و  

متغير شغي    در بین مولفه هایكمترين نمره را  نوآوری  

این یافته  موثر بر كيفيت زندگي كاري دريافت نمودند.

( و Khaleqkhah et al., 2018تحقیق )تحقیق با نتیجه 

(Abaghi Isfahani et al., 2014 همخوانی داشت. در تبیین )

این یافته باید اشاره نمود که اشتیاق شغلی معلمان از  

نظر ابعاد شامل عوامل فیزیکی، روانشناختی و محیطی  

می شود افراد با چیزی بیش از جسم و فکر خود وارد  

دارای استعداد و روح منحصر   محیط کار می شوند، آنها

به فرد هستند. باال بودن بهداشت روانی، عالوه بر اینکه 

آوری سازگاری و باعث بهبود احساس خودکارآمدی، تاب

خوداثربخشی می گردد می تواند باعث کاهش استرس و  

فرسودگی شغلی می شود که درنهایت منجربه اشتیاق  

نهاد می گردد  گردد. در این راستا پیششغلی معلمان می

مسئولین آموزش و پرورش بهبهان  با درک اهمیت  

موضوع بهداشت روانی به نیازها، عالئق و شرایط و 

روابط معلمان توجه کافی نموده و زمینه اشتیاق  

اولويت بندي  شغلی آنان را فراهم کنند. یافته مربوط به

اشتیاق شغلی معلمان دوره دوم  موثر بر   شغلیعوامل  

بهداشت و ايمني   به ترتيب داد که  متوسطه نشان

محيط كار، امكانات و تجهيزات مورد نياز، ميزان 

)باركاري( تدريس، پايگاه )جايگاه شغل(، تناسب تدريس  

 ،دروس با تخصص، اشتراك تجربيات در بين همكاران

عدم ابهام در انجام وظايف، امنيت شغلي، استقالل در  

اي، درآمد   شغل، اهميت و معناداري كار، رشد حرفه

ناشي از شغل، وضوح نقش، بهداشت رواني محيط كار، 

افزايش قابليت ها و توانايي ها در شغل، توجه به 

دارای اولیت و اهمیت   پژوهش و نوآوري، و تنوع شغلي

 باشد. مي  بیشتری

های حاصل از بنابراین در نهایت با عنایت به یافته

مسووالن  این مطالعه پیشنهاد می شود مدیران و  

مرتبط به نظام آموزشی شهر بهبهان به منظور فراهم  

سازی بستر الزم جهت افزایش اشتیاق شغلی معلمان  

شهر بهبهان به یافته های به دست آمده در این  

مطالعه توجه ویژه نموده و اقدامات و برنامه های 

انگیزشی مرتبط را متناسب با اولویت های مشخص  
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زی نمایند. همچنین از شده در این مطالعه طرح ری

تمامی افرادی که به تحقق این مطالعه کمک نموده اند 

 شود.تقدیر می
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