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 چکیده

روش اجرای پژوهش  .انجام شده است تحلیل ساختاری انگیزش شغلی معلمان ورزش شهر تهرانپژوهش حاضر با هدف بررسی 

نفر مرد و  04ده و جامعه آماری این تحقیق را تمام معلمان تربیت بدنی تهران و نمونه آماری که شامل توصیفی، پیمایشی بو

نفر زن می باشند تشكیل دادند، که همگی در تحقیق شرکت می کنند. روش نمونه گیری تصادفی می باشد ابزار سنجش با  04

ر این تحقیق از پرسشنامه انگیزش و نیاز به عنوان ابراز اندازه توجه به چارچوب نظری و متغیرهای آن وشرایط جامعه آماری، د

گیری استفاده گردید این پرسشنامه بر اساس نظریه دو عاملی فردریك هرزبرگ ساخته و در دو بخش تنظیم و بكار گرفته 

 Fتغیرها کوچكتر از مقدار مشاهده شده برای تمام م Fدارد مقدار،  این تحقیق بیان میفرضیه اول شده است. نتایج نشان دادند 

داری  ( است. یعنی سطوح مختلف تحصیلی معلمان تربیت بدنی بر عوامل ایجاد انگیزش شغلی آنان تاثیر معنی00/2جدول )

(، بزرگتر است. به این ترتیب فرض 00/1جدول ) tمحاسبه شده از مقدار  tکند مقدار  ندارد. فرضیه دوم این تحقیق بیان می

شود. یعنی جنسیت معلمان تربیت بدنی بر  رد شده و فرضیه تحقیق پذیرفته می05/0دار طح معنی(، در سH0صفر )

دارد سابقه خدمت معلمان تربیت بدنی بر  داری دارد. فرضیه سوم تحقیق بیان می عوامل ایجاد انگیزش شغلی آنان تاثیر معنی

ری ندارد و همچنین در فرضیه چهارم سطوح مختلف سنین معلمان تربیت بدنی دا عوامل ایجاد انگیزش شغلی آنان تاثیر معنی

دارد سوابق ورزشی قهرمانی  داری ندارد. فرضیه پنجم این تحقیق بیان می بر عوامل ایجاد انگیزش شغلی آنان تاثیر معنی

 داری ندارد. معلمان بر عوامل ایجاد انگیزش شغلی آنان تاثیر معنی
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 مقدمه

نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر سازمان محسوب می گردد بر این اساس کارایی و اثر بخشی هر سازمان بستگی زیاد به 

بنظر می رسد زیرا کارکنان آن دارد توجه به نیروی انسانی در آموزش و پرورش مهم تر و ضروری تر از سایر سازمان ها 

مسئولیت تربیت و پرورش نیروی انسانی و وظیفه خطیر انسان سازی را بر عهده دارد. در واقع بیشتر افراد جامعه حساس ترین 

دوران عمر خود را تحت پوشش برنامه های آموزشی و تربیتی این سازمان قرار می گیرند. معلمان یكی از عوامل انسانی مهم در 

ند که نقش بسیار حساسی در تربیت نیروی انسانی جامعه دارند. این نقش با توجه به ماهیت کار یك نقش این سازمان هست

الگویی مهم برای دانش آموزان محسوب می شود. لذا پژوهش در زمینه مسائل و مشكالت معلمان و یافتن راه حل برای افزایش 

بازدهی معلمان، شناسایی انگیزه ها و تقویت آنهاست زیرا کلیه بازده کار آنان ضروری است. یكی از عوامل مهم در افزایش 

سلوك و رفتار آدمی چه بصورت انفرادی و چه گروهی معلول انگیزه های وجودی انسان است. به سخن دیگر، انگیزش به معنی 

 (1830)آشیانی و همكاران،  عامل تشویقی و ترغیب کننده افراد به کار است.

مشاهده کرد. جیمز در تحقیق خود در زمینه انگیزش  1نگیزش را می توان در تحقیقات ویلیام جیمزاهمیت پژوهش پیرامون ا

درصد توانایی خود کار کنند می توانند شغل خود را حفظ کرده و  84الی 24به این نتیجه رسید که اگر کارکنان تقریباً برابر 

درصد  04الی 34وب بر انگیخته شوند می توانند تا سقف اخراج نشوند. این تحقیق همچنین نشان داد که اگر کارکنان خ

توانایی خود کار کنند. بنابراین بنظر می رسد با آگاهی از میزان انگیزش شغلی و شناخت عوامل موثر بر آن مدیران می توانند 

خوشكام، ه به فعل درآورند. )از امكانات موجود بهتر بهره برداری کرده و توانایی و خالقیت افراد تحت سرپرستی خود را از بالقو

 (.1837شكرکن، نیسی، 

آموزش و پرورش زیر بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است، به همین دلیل در اکثر جوامع، توجه 

از سوی  ویژه ای به آن می شود و ساالنه بخش قابل مالحظه ای از بودجه های هر جامعه صرف فعالیتهای آموزشی می گردد.

، در انتقال میراث فرهنگی جامعه از نسلی به نسل دیگر و زمینه سازی برای باروری میراث فرهنگی، شاید هیچ عنصری  دیگر 

به اندازه آموزش توسط معلمان با انگیزه سهم و نقش اساسی ندارد. در حقیقت معلمان هسته های اصلی آموزش و پرورش و 

جامعه اند. برای تحقق این امر مهم، جوامع بشری به معلمان با انگیزه و اثر بخش نیاز دارند تا  معماران واقعی تعلیم و تربیت در

بتوانند جوانان را در قالب یك نظام تعلیم و تربیت اثر بخش پرورش دهند و آنان را برای آینده ای بهتر تجهیز کنند. )آشیانی و 

 (1830همكاران، 

د انگیزه های شغلی قوی، مسؤولین باید تالش نمایند تا بتوانند محیطی جذاب و مطلوب که بنابراین به نظر می رسد برای ایجا 

بتواند به نیازهای معلمان پاسخ دهد فراهم آورند. بدیهی است برای انجام چنین امر مهمی در مرحله نخست، شناسایی نیازها و 

با برنامه ریزی های منظم و مطابق با اصول، ضمن دستیابی  انگیزه های معلمان از اهمیت باالیی برخوردار است تا بتوان همانگ

 (1830به اهداف تعلیم و تربیت، معلمان نیز به اهداف شخصی خود دست یابند. )آشیانی و همكاران، 

 بطور کلی بقاء و دوام هر جامعه ای بستگی به کارایی و کیفیت تعلیم و تربیت آن جامعه دارد. هر کشوری به اساتید و معلمان

با انگیزه و کار آمد به عنوان یكی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارد تا بتواند جوانان خود را پرورش داده و برای آینده ای بهتر 

آماده کند. اساساً هر جامعه ای که در آموزش و پرورش سرمایه گذاری کند هرگز ورشكسته نخواهد شد. یكی از مهم ترین 

شتن نیروی متخصص و با انگیزه است. زیرا چنانچه فعالیت های تربیت بدنی که در قالب درس مسایل آموزش و پرورش نیز دا

                                                           
1 willim james 
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تربیت بدنی در دوران تحصیل به دانش آموزان ارائه می شود توسط معلمان با انگیزه هدایت داده شود می تواند سالمتی آنها را 

د نسبت به شناسایی نیاز ها و خواسته های آنها اقدام کرده و در در دوران تحصیل و بعد از آن تامین نماید بنابراین مسئولین بای

اما راه شناسایی نیازها و خواسته های (. 1808عالقه بند، رفع نیاز های آنها بكوشند تا انگیزش الزم را در معلمان بوجود آید. )

انگیزش شغلی معلمان کافی است یا باید آنها چیست؟ آیا فقط توجه به نیازهای مادی و بر طرف کردن آنها برای ایجاد افزایش 

 به موارد دیگر نیز توجه شود؟

مروری بر ادبیات و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که برای پاسخ به این سواالت نظرات متفاوتی از سوی متخصصاان ارائاه   

ا تحقیقاات دربااره معلماان    شده است و همچنین تحقیقات چندی نیز بر پایه این نظرات انجام شده است، کاه در میاان آن ها   

است  1بخصوص معلمان تربیت بدنی کشور زیاد نیست. یكی از این نظریات در زمینه انگیزش شغلی مربوط به فردریك هرزبرگ

که ما دردراین تحقیق سعی می کنیم با شناسایی و اولویت بندی نیازهای معلمان تربیت بدنی بر اسااس آن باه سائواالت زیار     

 جواب بدهیم.

یت عوامل انگیزش معلمان تربیت بدنی کدامند؟ اولویت عوامل بهداشتی معلمان تربیت بدنی کدامند؟ آیا انگیزه شغلی اولو -1

 در معلمان زن و مرد با هم تفاوت دارد ؟ 

 

 تعاریف مفاهیم

 عوامل انگیزاننده   – 1

شرفت در کاار، احسااس رضاایت شاغلی،     عواملی هستند که باعث ترغیب و انگیزش می شوند مثل توفیق، پی 2عوامل انگیزاننده

 (.1800غفوریان، فالمرزی، قدر دانی، نفس کار. )

 عوامل بهداشتي  – 2

عواملی هستند که وجودشان در کار ضروری است ولی باعث انگیختن افراد به کاار نمای شاود و در صاورتیكه      8عوامل بهداشتی

 –خاط مشای و سیاسات مادیران      –امنیات شاغلی    –ساتمزد  نادیده گرفته شوند ایجاد نارضایتی می کنند. مثال حقاوو و د  

 (.1830سعیدی، نظری، شرایط نیز یكی حاکم بر محیط کار. ) –سرپرستی 

 معلم تربیت بدني  – 3

مشغول تادریس درس تربیات بادنی در     1044به کلیه معلمان زن و مرد که در فرایند تعلیم و تربیت در جریان سال تحصیلی 

 شهر تهران هستند.

 انگیزش   – 4

انگیزش در این تحقیق یعنی بروز حالتی در فرد متاثر از عواملی که اراده و تصمیم به انجام فعالیتی خاص در وی نضج گیرد باه  

 گونه ای که بدون نظارت و کنترل خارجی، با رغبت به انجام آن عمل مبادرت ورزد. 

 

 های انگیزشي نظریه

کوشاند تاا عاواملی کاه افاراد       انگیازش مای   2ساازی یاا محتاوایی    هاای فعاال   نظریاه سازی انگیززش:   های فعال الف( نظریه

شاوند بار    هاا، نیازهاا و محرکهاایی کاه موجاب انگیازش مای        انگیزند را دقیقااً مشاخص ساازند. در ایان نظریاه      را به کار برمی

                                                           
1 Motivation content theory 
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را باه طاور اجماال     هاای محتاوایی   گاردد. ایناك برخای از نظریاه     شمرده شده و غالباً نحوه ارضای آنهاا در ساازمان بیاان مای    

 (.1803طوسی، دهیم. ) توضیح می

های محتوایی در  ترین نظریه توان به عنوان یكی از اولیه نظریه سلسله مراتب نیازها را میز نظریه سلسله مراتب نیازها: 1

یابند،  و بلوغ می بیان گردید معتقد است، افراد به تدریج که رشد 8انگیزش بحساب آورد. این نظریه که بوسیله آبراهام مازلو

شوند. مازلو برای نیازهای انسانی تقدم  تر آنها برآورده، نیازهای سطح باالتر بروز کرده و برای افراد عمده می نیازهای سطح پایین

واهد و تأخر یا سلسله مراتب قائل است. یعنی اگر نیازی که در مراتب اولیه قرار دارد برآورده نشود، نیاز بعدی )باالتر(، بروز نخ

دهد. این نظریه نیازهای انسان را در پنج طبقه  کرد. برعكس هرنیازی بعد از اینكه برآورده شد جای خود را به نیاز دیگری می

 (1830)آشیانی و همكاران، دهد.  ( به شرح زیر قرار می1شكل )

 .. است.  هوا و. نیازهای جسمانی که شامل نیازهایی چون غذا، آب، الف( نیازهای فیزیولوژیکي )جسماني(:

 نیازهایی همچون مصونیت در برابر خطرات جسمی و شكست و ناکامی اقتصادی است. ب( نیازهای ایمني: نیازهای ایمني، 

 نیازهای اجتماعی شامل ارتباطات، تعلق خاطر و پذیرفته شدن توسط دیگران است.  ج( نیازهای اجتماعي و تعلق خاطر:

خواهد مورد توجه دیگران قرار گیرد. از مقام و حرمت برخوردار باشد و  له از نیازها، انسان میدر این مرح د( نیاز به احترام:

 دیگران او را یك فرد ارزشمند و مفید تلقی کنند. 

نیاز به خودیابی یا خودشكوفایی، باالترین نیازهای انسانی است. شناسایی کامل توان بالقوه خود به  و( نیاز خودشکوفایي:

ها به این مرحله دست  ای که شخص مستعد و الیق آن است. اغلب انسان شخص خالو یا رسیدن به مرحلهعنوان یك 

 یابند.  نمی

 

 

 نیازهای

 خودشكوفایی

 نیازهای احترام

 

 نیازهای تعلق

 نیازهای ایمنی

 

 نیازهای جسمانی

 

 

 

 بندی سلسله مراتب نیازهای مازلو.  طبقه (1)شکل 

                                                           
2 Abraham maslow 
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توان نتیجه گرفت که با ارضای این نیازها،  تقیماً برای انگیزش کاری طراحی نشده است، اما میگرچه نظریه نیازهای مازلو مس

آورد و در جهت برآوردن  برای فرد انگیزه به کار در سازمان ایجاد خواهد شد. نیازهای مختلف در انسان خواستهایی را بوجود می

  (.1830دی و نظری، )سعی زند. ها ست که فرد به رفتار خاص دست می این خواسته

 

 

 

 

 ( فرایند انگیزش از طریق ارضای نیازها2شکل )

ای انگیزش، تحت عنوان  داگالس مك گریگور طی یك نظریه دوجنبه :(y,x)ای انگیزش انسان  ز نظریه دو جنبه2

نامد، نوعی نگرش  می Xریه است. یكی از این دو دیدگاه که آن را نظ  ، دو دیدگاه متمایز از انسان ارائه نمودهy,xهای  نظریه

انسان  xنام نهاده است. در نظریه  yمنفی به انسان دارد. و دیگری که در اصل یك نگرش مثبت به انسان دارد را نظریه 

طلب که تنها از طریق اجبار و کنترل مستقیم و ترس از تنبیه، کار خود را انجام  عالقه به کار، راحت موجودی است طبیعتاً بی

کند باید با محرکهای خارجی مثل پاداش و  ای در فرد ایجاد نمی براساس این نظریه، چون شغل و کار هیچگونه انگیزهدهد.  می

انسان موجودی است طبیعتاً عالقمند به کار که چنانچه برای وی  yتنبیه فرد را به کار وادار کرد. در حالی که براساس نظریه 

شود. در این نظریه، انسان در صورتی که کار مناسب  جوی مسؤولیت و طالب کار میشرایط مطلوب کار فراهم شود، او در جست

کند. این دو  داشته باشد، خود کنترل و خود انگیزه است و در راه رسیدن به اهداف سازمان، از هیچگونه کوششی دریغ نمی

 (.1830)آشیانی و همكاران، ( ارایه شده است. 1دیدگاه توسط هرسی و بالنچارد در جدول )

 درباره طبیعت انسان. y,x( مفروضات تئوری 1جدول )

 ((X)تئوری ) ((Y  )تئوری )

 برای اغلب مردم کار ذاتاً نامطلوب است -1 اگر شرایط مطلوب باشد کار مثل بازی طبیعی است

برای نیل به هدفهای سازمانی کنترل به وسیله -2

 خویشتن غالباً ضروری است

ستند و تمایل کمی به پذیرش اغلب مردم جاه طلب نی-2

 مسئولیت دارند و ترجیح می دهند هدایت شوند

قابلیت برای خالقیت در حل مشكالت سازمانی بطور 

 نامحدود بین همه مردم توزیع شده است
 اغلب مردم خالقیت کمی در حل مشكالت سازمانی دارند

انگیزش درسطوح اجتماعی احترام و خودیابی و نیز  -0

 وژیكیسطوح فیزیول
 انگیزش فقط در سطوح فیزیولوژیكی و تامین ایجاد مشود -0

مردم اگر به طور طبیعی انگیزش داشته باشند می  -5

 تواند در کار خود خالو و خود رهبر شوند

اغلب مردم باید تحت کنترل و غالباً اجبار قرار گیرند تا  -5

 هدفهای سازمان را تحقق بخشند

 

خواسته  نيازها

  ها

  رفتارخاص  تنش

  رضايت

  نارضايتي
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و یك سری تحت  5یك سری از عوامل به عنوان عوامل انگیزاننده 0در نظریه دوعاملی انگیزشی :ز نظریه دوعاملي انگیزشي3

شوند که وجودشان در کار ضروری است و  اند. عوامل بهداشتی به عواملی اطالو می نامگذاری شده 0عنوان عوامل بهداشتی، 

شوند. به بیان دیگر،  ل باعث انگیختن افراد به کار نمیاین عوامل در ک(. 1804رزقی رستمی، نماید. ) نبودشان ایجاد مشكل می

کند. عواملی مثل حقوو و شرایط فیزیكی کار از این  کند اما فقدان آنها ایجاد نارضایتی می وجود این عوامل، انگیزش ایجاد نمی

یشرفت در کار، کسب موفقیت، گردند. توفیق و پ اند. اما عوامل انگیزاننده، عواملی هستند که باعث ترغیب و انگیزش می جمله

مسؤولیت بیشتر و شناسایی و تحسین بخاطر حسن انجام کار از جمله این عوامل هستند. براساس این نظریه، مدیر زمانی 

 (.1801سرداری، تواند در ایجاد انگیزه به کار کارکنان موفق باشد که به هر دو گروه از این عوامل توجه کامل داشته باشند. ) می

گرایی خود، مدل برانگیختگی را مطرح کرده  (، در نظریه لذت1001) 7کللند دیوید مك كللند: گرایي مك وری لذتز تئ4

انگیزند و در او تمایلی به  ای از محرکهای محیطی، لذت یا درد را در فرد بر می است. منظور وی از این مدل این است که، پاره

دهد،  بخشی یا دردناکی که به فرد دست می آورند. میزان هیجان، لذت بوجود می گرایش یا گریز از این محرکها به عنوان هدف

داند. براساس این  ای در مورد هدفها می کللند، انگیزش را شامل انتظارات آموخته شده تابع سطح انطباو قبلی اوست. مك

ز نزدیك شدن به هدفهایی که در گذشته، درد رود که در گذشته، آنها را مطبوع یافته است و ا نظریه، فرد به دنبال هدفهایی می

(. براساس نوشته رابینز، دیوید 0داند ) ها را اکتسابی می کللند تمام انگیزه کند. به این ترتیب مك اند، پرهیز می ایجاد کرده

آشیانی و همكاران، )کللند و تعدادی دیگر از پژوهشگران، سه عامل انگیزشی یا نیاز را پیشنهاد نمودند. آنها عبارتند از:  مك

1830) 

 های خود.  : یعنی تالش برای موفق شدن و دست یافتن به توانایی3ا نیاز به کسب موفقیت1

 ا نیاز به کسب قدرت و اعمال آن: یعنی توانایی سبب شدن یا اثرگذاشتن بر رفتار است. 2

 ن. ا نیاز به دوستی: یعنی تمایل به کسب حمایت و ایجاد روابط صمیمی با دیگرا8

براساس این دیدگاه، افرادی که این سه نیاز به ویژه نیاز به کسب موفقیات در آنهاا بیشاتر از دیگاران وجاود دارد از عملكارد و       

رابیناز،  کنناد. )  کارآیی باالتری برخوردارند. و این سه نیاز به سایر نیازها نقش انگیزشی بیشتری را در افزایش عملكرد ایفاا مای  

 (.1807استیفن، 

نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد، شباهت زیادی به نظریه سلسله مراتب  :0ریه نیازهای زیستي، تعلق و رشدز نظ5

نیازهای مازلو دارد، با این تفاوت عمده که در نظریه اخیر، نیازها در یك پیوستار قرار دارند. و مراتبی برای نیازها وجود ندارد. 

تجربیات خود ممكن است برخی از نیازها برایشان اهمیت داشته باشد. نیازها در  افراد براساس شخصیت، روحیات و فرهنگ و

این نظریه عبارتند از: نیازهای زیستی، که شامل نیازهایی چون محبت و ارزش و احترام است. همچنین نیاز به رشد، که میل به 

)حقیقی، انگیزه را از این طریق تبیین نماید.  کوشد تا مسأله کمال و تعالی در آدمی است. این نظریه چون نظریه نیازها می

1804.) 

                                                           
1 Two factors theory of matiration 
2 Motirator factors 
3 Hygiene factors 
4 David mcclelland 
5 Need for achievcment 
9 Existence Relatedness and Growth (E.R.G) 
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عملكرد 

 فرد

 

تالش  پاداش

 فرد

 هاي سازمان

هدفهاي 

 فرد

 تالش فرد

بازخو

 رد

 

 های فرآیندی   نظریه

به چگونگی و نحوه ، گردد تكیه شود میهای فرایندی پیش آنكه به یك یا چند عامل خاص که موجب انگیزش   در نظریه

ان و تشریح فرایند و جربان کلی های فرایندی به دنبال بی انگیزش افراد از نظر ادراکی پرداخته شده است. بطور کلی نظریه

 پردازیم. هایی از نظریات فرایندی می افراد انسانی هستند. در دنباله مطلب به ذکر نمونهانگیزش در 

( با استفاده از الگوهای 1000) 11که برای اولین بار ویكتور وروم14در نظریه انتظار و احتمال  نظریه انتظار و احتمال: -1

آن را مطرح ساخت. فرض اولیه براین است که انگیزش به میزان عالقه  18و کرت لوین 12دواردتالمناولیه ارائه شده از سوی ا

شخص برای دستیابی به چیزی و احتمالی که برای تحقق آن قائل است بستگی دارد. این نظریه نیز مانند نظریه سلسله 

داند. این نظریه سعی دارد به تفاوتهای فردی  زش میمراتب نیازهای مازلو و نظریه دو عاملی هرزبرگ، نیاز را علت اصلی انگی

ین امر بستگی دارد که حتی در سطح کارکنان همتا و هم ردیف توجه کند. میزان انگیزش فرد برای انجام یك کار پرتالش به ا

داش مناسب به باور وی انجام و موفقیت در کار تا چه اندازه میسر و ممكن است. اگر شخص به عملكرد باال رسید آیا پا

تواند هدفهای شخصی او را تأمین نماید. رابینز در ادامه این  دریافت خواهد کرد؟ آیا پاداش داده شده به وسیله سازمان می

 .(1802سینی، ) دهد نتظار را ارائه میمدل ساده ا، بحث

 

 

 

 ( الگوی ساده انتظار3شکل )

حاصل ضرب اولویتهای فرد و میزان انتظار و احتمالی است که بار  ، زشینیروی انگی، های انتظار و احتمال براساس یكی از نظریه

 (.1800افخمی، نتیجه موردنظر مصور است )وقوع 

  

 

شود. طبق این نظریه هر انسان با  نسبت داده می 1008: نظریه برابری به عنوان یك نظریه انگیزشی، به آرامز نظریه برابری-2

، و توقع دارد که سازمان متناسب با این خصوصیات، سن، هوش، تحصیالت، تبحر ند تجربهشود. مان خصوصیاتی وارد سازمان می

در او ، اش برابری وجود دارد حساس کند که بین این خصوصیات و مزایای دریافتیاو را از مزایایی برخوردار سازد. هرگاه فرد ا

، زند. تا به برابری برسد این نظریه رهای مختلف دست میشود. و هرگاه فرد احساس نابرابری کند فرد به رفتا ایجاد انگیزش می

 (.1800)الوانی،  از طریقی به برابری برسند. کوشند تا اند و در صورت احساس نابرابری می افراد طبیعتاً خواستار برابری

درونی دارد. این های فرایندی است که تأکید زیادی بر حالتهای  از جمله نظریه 1گذاری : نظریه هدفگذاری نظریه هدف-3

، در مقایسه با تعیین اهداف پراکنده و آسان یا میانه، اما قابل حصول، کند که تعیین اهداف مشخص و سخت نظریه بیان می

                                                           
10 expectanc theory of motivation 
11 victor vroom 
12 edward tolman 
13.kurt lewin 
1.Goal-Setting theory 

اولويتهاااي × انتظااار 

 فرد = نيروي انگيزش 
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کند.اهداف  بیشتر شده و عملكرد باالتری را در پی دارد. این نظریه عامل اثرگذار و مهم دیگری را اضافه می سبب انگیزش

 شوند.  شوند. و معموالً اهداف کاری ارجاع شده به افراد پذیرفته نمی بیشتر پذیرفته می، ردتعیین شده توسط خود ف

کنند و افراد دارای  ه افراد هدفمند، بهتر از افراد فاقد هدف کار میگذاری بر این واقعیت تأکید دارد ك در واقع نظریه هدف

 (1805اسكندری، ) کنند. می بهتر از افراد دارای اهداف آسان فعالیت، انگیز اهداف چالش

 2نظریه تقویت و اصالح رفتار، های تعیین کننده فرایند انگیزش : یكی از مشهورترین نظریهنظریه تقویت و اصالح رفتار -4

ارادی(. در نظریه ) غیرارادی( و رفتارهای کنشی) شوند. رفتارهای واکنشی است. در این نظریه دو نوع رفتار از هم متمایز می

شود که باید رفتارهای ارادی انسانها را مرد توجه قرار داد. و رفتارهای مفید را تقویت کرده و رفتارهای مضر را  تأکید می تقویت

نامند. تقویت ممكن  می« اصالح رفتار»این فرایند بررسی و تقویت یا حذف رفتار را اصطالحاً تضعیف و در نهایت حذف کرد. 

یابد.  لت منفی انجام شود. در هر دو حالت احتمال تكرار عمل تقویت شده افزایش میاست از طریق پاداش یا حذف یك حا

ر از نادیده گرفتن رفتار، متوقف ساختن تقویتی تواند سبب حذف یا تكرار یك رفتار گردد. منظو تنبیه یا نادیده گرفتن رفتار می

ای که پدر و مادر آن را نشانه تیزهوشی  ت گفتن واژهاست که قبالً صورتی گرفته است. مانند تشویق یك کودك دو ساله به عل

یجه به دلیل نادیده شود. در نت سالگی همان واژه را بكار برد دیگر تشویق نمی دانند. اما اگر همین کودك در شش کودك می

که بهترین کار  شود. اسكینر بر این باور است گرفتن رفتار کودك توسط پدر و مادر و قطع تقویت مثبت، رفتار کودك ترك می

 .(.1804احمدی، ) پوشی است همراه کردن تقویت مثبت با چشم، در انگیزش

 

 پیشینه تحقیق

 گردد. در داخل و خارج کشور اشاره می ای از تحقیات انجام گرفته در زمینه عوامل انگیزش شغلی در این بخش به پاره

، ماایو و  8لیزبرگ و دیكسول ، روت2، کورن هاوزروشارپ 1هوپوك دار در زمینه انگیزش شغلی با کار محققانی چون مطالعات نظام

 آغاز شد. 0هرزبرگ 

شرکت  11(، مطالعه هرزبرگ را که در مورد تعیین عوامل انگیزنده و بهداشتی در میان مهندسان 1007، )5توماس سیر جیوانی

د که نفس کار و پیشرفت برای معلمان عوامل های این تحقیق مشخص کر انجام داده بود را در مورد معلمان انجام داد. یافته

کنترل حضور  دارد که شغل معلمان شامل چندین فعالیت در حفظ وضع موجود است. انگیزشی مهمی نبودند.جیوانی اظهار می

شود. همچنین به دلیل اینكه تدریس آخرین مقام در  ا ساعات کار و وظایف سالن غذاخوری منجر به نارضایتی می و غیاب

 (.88) معلمان فرصت کمی برای ترفیع دارند، معلمی استشغل 

مددیران مدارس و مدیران ستادی را ، پاسخهای معلمان، ای براساس نظریه هرزبرگ (، با استفاده از پرسشنامه1071) 10لكسمی

ضامناً باه   ، ارناد مقایسه کرد. او نتیجه گرفت که معلمان در مقایسه با مدیران مدارس تحمل کمتری در برابر فشارهای شاغلی د 

 (.80) ها قائل بودند خواهند مدیر شوند سایر معلمان اهمیت بیشتری برای انگیزنده استثنای معلمانی که می

                                                           
2. behavior modifiction theory 
1.Hoppck 
2.Kornhouser & sharp 
3. Rothlisberger & dikson  
4.Mayo & Herzberg 

5.serqiovanni. T 
14.Miskel 
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مرکز تحقیقات ملی آمریكا طی یك نظرخواهی به این نتیجه رسید که بیش از نیمی از مردم آمریكا بر این باورند که مهمترین 

س کند کار مثبتی انجام داده است )موفقیت(. و این امر سه برابر بیشتر از حقوو اهمیت ویژگی شغل این است که انسان احسا

 (.25دارد )

به نتایج زیر  1855مصطفی عسكریان در تحقیق خود در مورد بررسی انگیزش شغلی داوطلبان دانشسراهای پاریس در سال 

زنان به علت ماهیت کار  -2کند  شغل کمتر می درآمد کم حاصل از شغل معلمی گرایش مردان را به این -1دست یافت: 

 کمتر آنان در مورد تأمین خانواده، بیشتر به شغل معلمی تمایل واقعی دارند.معلمی و نقش 

تحت عنوان بررسی عوامل انگیزشی معلمان در وزارت آموزش و پرورش به این  1853فریدون یگانه در تحقیق خود در سال 

شغل معلمی و احتمال کم رفع نیازهای فردی در این شغل از جمله عواملی است که در ادامه نتیجه رسید که درآمد پایین 

عدم ، فرصت کم برای ابراز شایستگی، سازد. نبود امنیت مالی عالقمندی به کار معلمان در آموزش و پرورش خلل وارد می

 دند.قوانین بازنشستگی مناسب در شغل معلمی از جمله عوامل نارضایتی معلمان بو

( پس از انجام مطالعات خود در زمینة مدیریت سازمانی اظهار داشت، چنانچه سرپرست یك واحاد باا کارکناان    1001) 15رابنیز

صمیمی باشد، آنها را درك کند، به عملكرد خوب انها پاداش مناسب دهد و به آنها توجه نماید، خشنودی شاغلی آنهاا افازایش    

 (.1804احمدی، ) یابد می

نتیجاه  « کنناد  کارکنانی که به موقع برانگیخته شوند رضایت حاصال مای  »(، در تحقیق خود تحت عنوان 1000) 10هاری گاینز

گرفت که یك روش برای حفظ کارکنان در یك حالت مولاد، در زماانی کاه پاداشاهای سانتی کارسااز نیساتند، آن اسات کاه          

 (.1800 الوانی،مسوولیت توسعه و رضایت کارکنان را به خودشان محول کنیم )

درباره مقایسه دیدگاه دانشجویان مراکز تربیات معلام آذربایجاان شارقی در      1807در تحقیقی که ناصر خامنه ای در اسفندماه 

تاوان باه پاایین باودن ساطح       عالقگی دانشجویان به شغل معلمی را می مورد شغل معلمی انجام داد، نتیجه گرفت که دالیل بی

 رزش اجتماعی آن و کمبود امكانات نسبت داد.درآمد حرفه معلمی، پایین بودن ا

نتایج تحقیق محمدرضا ذبیحی، پیرامون نحوه ایجاد انگیزش کارکنان شرکت توانیر در دانشگاه عالمه طباطبایی که در سال 

از نظر انجام شد نشان داد که مهمترین عامل در ایجاد انگیزش از نظر مدیران شرکت توانیر، حقوو و مزایای مادی است.  1871

شود. و از نظر کارکنان مهمترین عامل در ایجاد انگیزش، امنیت  آنان تامین نیازهای امنیت و احترام منجر به رضایت شغلی می

 شغلی وجود صمیمیت و احترام متقابل است.

ردانی از کار نتیجه گرفتند که حقوو و شرایط محیط کار و قد 13کاریبیانهتل (، با تحقیق کارکنان 1002) 17چارلز و مارشال

 آنها هستند. یهای شغل به عنوان مهمترین انگیزاننده

هاای آنهاا    (، تحقیقی با نمونه کوچكی از مهندسان انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که یافتاه 1000) 10رفیلیپ چاك و ویتاک

ل کاهش انگیزش شغلی بود. و حقوو داری با تئوری هرزبرگ دارد. به عنوان مثال عامل پیشرفت در بیشتر آنان عام تفاوت معنی

 (.1802سینی، و امنیت شغلی هیچ تاثیری در افزایش یا کاهش انگیزش شغلی آنان نداشت )

                                                           
15 Rabinz 
2 Harry Gayniz  
17 Charls &Marshal 
18 Caribbbean 
19 Chukl whittaker 
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انجاام شاد نتیجاه     1872پورصمد در تحقیق خود با عنوان بررسی انگیزش شغلی معلمان کهكیلویه و بویراحماد کاه در ساال    

 ار است.گرفت که مهمترین عامل انگیزش معلمان ماهیت ک

در تحقیق خود با عنوان بررسی نظریات دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان در ارتباط با عوامل موثر  1875آبدار اصفهان در سال 

 داری وجود ندارد.   در افزایش انگیزش شغلی آنان، نتیجه گرفت که بین انگیزش شغلی معلمان زن و مرد تفاوت معنی

کارشناسان راه آهن جمهوری اسالمی ایاران نتیجاه گرفات     غلیبررسی عوامل انگیزش ش مهدی کرمی در تحقیق خود با عنوان

ماهیات کاار باه ترتیاب دارای بیشاترین اثار در ایجااد         و مسائولیت موفقیت ا ماهیات    قدردانی ا که رشد فكری ا پیشرفت ا   

باه  روابط ا خط و مشی و سرپرساتی    حقوو ا امنیت کاریا شرایط کار ا  عوامل بهداشتی بندی اولویت در اند. همچنین  انگیزش

 مهمترین عوامل هستند.  ترتیب 

باقری رفسنجانی در تحقیق خود با عنوان بررسی عوامل ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی 

وامل به ترتیب بندی عوامل بهداشتی در نمونه آماری مهمترین ع به نتایج زیردست یافت. در اولویت 1873رفسنجان در سال 

 حاکم بر سازمان  خط مشیا 0ا سرپرستی 5ا روابط 0ا شرایط محیط کار 8ا امنیت شغلی 2ا حقوو و دستمزد 1عبارتند از: 

مهمترین عوامل انگیزش به ترتیب اولویت: ماهیت کار ا شناخت و قدردانی ا ماهیت مسوولیت ا پیشرفت و ترقی ا موفقیت 

 شغلی

تحقیق خود با عنوان بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارشناسان آموزش و ترویج کشاورزی  در 1870حسین وحدت خواجه 

انجام شد. نتیجه گرفت که بین عوامل مثل نسبت، سن، محل خدمت و رشته تحصیلی با  1870آذربایجان غربی در سال 

 داری نگردید. افزایش انگزیش شغلی رابطه معنی

ر تحقیق خود با عنوان توصیف نظرات معلمان تربیت بدنی مدارش اصفهان رابطه با د 1834زاده رضایی در سال  رضا مهدی

% معلمان وجود جو سالم و سازنده و قوانین حمایتی از 00برخی از عوامل موثر در افزایش کارآیی آنان به نتایج زیر دست یافت: 

% هم تامین مایحتاج اولیه 01با شرایط کار و  % داشتن حقوو متناسب02دانند.  معلمان را در افزایش کارآیی خود موثر می

% اعتماد و احترام به حرفه خود را عامل موثر 01اند.  معیشتی را از عوامل مهم موثر در افزایش کارآیی خود قلمداد کرده

 اند. دانسته

انجاام گرفات    1834ل امیر حمزه مهرابی در تحقیق خود با عنوان بررسی عوامل انگیزش شغلی معلمان راهنمایی قم که در سا

ا بین انگیزش شغلی معلمان زن و مرد در مورد عوامل انگیزش شغلی تفاوت معنی داری وجود ندارد 1به نتایج زیر دست یافت: 

اا باین ساابقه خادمت و عوامال      8داری وجود دارد  ا بین مدرك تحصیلی معلمان در مورد عوامل انگیزش شغلی تفاوت معنی2

 (.1807امیدی ارجنكی، داری وجود نداشت. ) ت معنیانگیزش شغلی معلمان تفاو

ا 1بندی از نظر معلمان زن و مرد:  ا اولویت1بندی عوامل انگیزش و بهداشتی به این ترتیب بدست آمد:  همچنین اولویت

 ا امنیت شغلی3ا سرپرستی 7ا روابط 0پیشرفت  -5ا حقوو 0ا ماهیت کار 8ا قدردانی 2موفقیت 

 دانی ا ماهیت کار ا روابط ا موفقیت ا حقوو و مزایا ا پیشرفت ا سرپرستی ا امنیت شغلیاز نظر معلمان زن:قدر

 از نظر معلمان مرد: موفقیت ا پیشرفت ا ماهیت کار ا قدردانی ا حقوو ا سرپرستی ا روابط ا امنیت شغلی

علمی دانشگاههای اصفهان و علوم ای میزان انگیزش شغلی اعضای هیات  فرحناز جباری در تحقیق خود با عنوان بررسی مقایسه

انجام داد به نتایج زیر دست یافت: بین میزان انگیزش شغلی اعضای هیات  1831پزشكی بر اساس مدل هرزبرگ که در سال 

آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد اما بین میزان انگیزش شغلی علوم پزشكی  جنسیتعلمی دانشگاههای اصفهان با توجه به 
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ا بین میزان انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاههای اصفهان با توجه به 2دار بدست آمد.  اوت معنیبا جنسیت تف

دار نبود اما در اعضاء هیات علمی گروه پزشكی در بعد شناخت، در دو گروههای سنی کمتر از  گروههای سنی آنها تفاوت معنی

 84دار بود. یعنی میانگین نمرات گروه سنی کمتر از  ر تفاوت معنیسال به باالت 04سال و  04تا  84سال با گروههای سنی  84

داری  سال کمتر از دو گروه دیگر بود. همچنین بین سنوات خدمت و مدرك تحصیلی با عوامل انگیزش شغلی تفاوت معنی

 (.1800امین بیدختی، صالح پور، بدست نیامد. )

بررسی عوامل ایجاد انگیزش شاغلی معلماان راهنماایی تبریاز بار      با عنوان  1832تحقیق دیگری توسط اصغر رشیدی در سال 

اساس نظریه هرزبرگ صورت گرفت که نتایج آن نشان داد در میان عوامل در نظر گرفته شده امنیت شغلی و ماهیت کاار دارای  

نیت شاغلی ا موفقیات و    بیشترین تاثیر در انگیزش شغلی و روابط و سرپرستی کمترین تاثیر را دارند. معلمان مرد متغیرهای ام

ماهیت کار را از بقیه عوامل مهمتر می دانند و معلمان زن عوامل امنیت شغلی ا حقوو و موفقیت را به ترتیاب دارای بیشاترین    

دانند. همچنین بین سابقه خدمت و سن معلمان با انگیزش شاغلی آناان در عوامال موفقیات و قادردانی       اثر در کارآیی خود می

 (.1800افخمی، ود. اما بین جنسیت و مدرك تحصیلی با عوامل انگیزشی تفاوت معنی داری بدست نیامد. )تفاوت معنادار ب

 

 روش تحقیق  

با توجه به این که هدف اصلی این تحقیق، توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهر تهران و 

 .ا است، این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی محسوب می گرددمقایسه آن با برخی از ویژگیهای جمعیت شناختی آنه

 

 

 جامعه آماری و نمونه تحقیق 

نفر زن می باشند تشكیل می دهاد، کاه    04نفر مردو  04جامعه آماری این تحقیق را تمام معلمان تربیت بدنی تهران که شامل 

 همگی در تحقیق شرکت می کنند.

 متغیرهای تحقیق  

مسؤولیت  –موفقیت  –عبارتند از:الف( عوامل انگیزنده یا انگیزشی که از زیر مجموعه های )ماهیت کار متغیرهای این تحقیق 

 شناسایی یا قدردانی(، تشكیل شده است. –رشد و ارتقاء مهارتها  –پیشرفت  –

قوانین و  –امنیت شغلی  –شرایط کاری  -حقوو و دستمزد –ب( متغیرهای بهداشتی که از زیر مجموعه های )سرپرستی 

 روابط متقابل افراد(، تشكیل شده است. –مقررات سازمان 

سابقه خدمت و سابقه  –مدرك تحصیلی  –وضعیت استخدام  –جنس  -ج( متغیرهای جمعیت شناختی شامل: وضعیت تأهل

 ورزشی قهرمانی و سن افراد می باشد.

 

 ابراز اندزه گیری:

جامعه آماری، در این تحقیق از پرسشنامه انگیزش و نیاز به عنوان ابراز با توجه به چارچوب نظری و متغیرهای آن وشرایط 

اندازه گیری استفاده می گردد این پرسشنامه بر اساس نظریه دو عاملی فردریك هرزبرگ ساخته، و در دو بخش تنظیم و بكار 

 گرفته شده است.
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 باشد. سئوال می 7شامل مشخصات و ویژگی های جمعیت شناختی و دارای  بخش اول:

 سئوال به شرح زیر می شود: 84شامل سئواالتی درباره انگیزنده ها و عوامل بهداشتی است که جمعاً شامل  بخش دوم:

 عامل به شرح زیر تشكیل شده است: 0انگیزنده ها از  الف( انگیزه ها:

شكر از عملكرد خوب افراد است که در این پرسشنامه یعنی اطالع مدیر از عمنلكرد فرد و تقدیر و ت قدرداني یا شناسایي: -1

 ( ارزیابی می شود.1و14با سئواالت )

 ( سنجیده می شود.2و0موفقیت دستیابی به اهداف کاری وغلبه بر موانع کار می باشد. بوسیله سؤاالت ) موفقیت: -2

( 0و 11و  18یله سؤاالت )در این پرسشنامه، پیشرفت یعنی بهبود انجام کار و امكان ارتقاء در کار است که بوس پیشرفت: -3

 ارزیابی می شود.

( انادازه  7و 12در این پرسشنامه یعنی درجه تنوع، تحرك و خود انگیزه بودن شغل است که بوسیله سؤاالت ) ماهیت كار: -4

 گیری می شود.

و  10له ساؤاالت ) در اینجا یعنی امكان رشد و ارتقاء مهارتها و تخصص در شغل افراد است که بوسای  رشد فکری و ارتقاء: -5

 ( ارزیابی می شود.3

و  0یعنی چالشی بودن، پیچیده و با اهیمت بودن مسئولیت و وظایف فرد است که بوسیله سواالت ) ماهیت مسئولیت ها: -6

 ( سنجیده می شود. 8و  5

 عامل به شرح زیر تشكیل یافته است:  0از  ب( عوامل بهداشتي:

و  23و  20میزان حقوو و مزایای دریافتی فرد از ساازمان اسات. بوسایله ساواالت )     در این پرسش نامهحقوق و دستمزد:  -1

 ( اندازه گیری می شود. 15

و  28و  25یعنی رابطه غیر رسمی و صمیمانه معلمان با مدیران، همكاران و دانش آموزان است که بوسیله سواالت ) روابط: -2

 ( ارزیابی می شود. 10

 ( سنجیده می شود.  17و  22و  84ارت و کنترل کار افراد است. بوسیله سواالت )یعنی میزان نظ سرپرستي: -3

در این پرسش نامه درجه سازش قوانین و مقررات با ذائقه فرد و معقول و منطقی بودن آنها بارای افاراد   قوانین و مقررات:  -4

 ( ارزیابی می شود.13و  20و  20است. بوسیله سواالت )

کاری مربوط به شرایط فیزیكی و امكانات و تسهیالت مورد نیاز محل کار افراد است. بوسیله ساواالت  شرایط شرایط كاری:  -5

 ( اندازه گیری می شود.21و  20)

در این پرسشنامه یعنی وجود قوانین و مقررات حماایتی در ساازمان در مقابال تهدیدباه اخاراج افاراد از کاار         امنیت كار: -6

 ( ارزیابی می شود.10و  27ش است. بوسیله سؤاالت )واحساس ثبات شغلی فرد در کار

 

 روایي و پایایي پرسشنامه  

نفر از اساتید محترم صاحب نظر در علم مدیریت قرار  5به منظور تأمین روایی پرسشنامه تحقیق، بعد از تدوین آن، در اختیار 

سؤال افزایش  8به  2به، بعضی از عوامل از  گرفت و از نظرات آنها در تدوین پرسشنامه نهایی استفاده شده سؤاالت مربوط
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یافت. همچنین برخی از کلمات استفاده شده در سؤاالت، به علت احتمال ابهام در مفهوم آنها تغییر پیدا کرد. برخی از کلمات 

 اضافه نیز حذف شدند.

 =αده شد که ضریب بدست آماده ) نفر از جامعه آماری استفا 84جهت برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ برای 

 ( است. که در حدقابل قبول ونسبتاً باال است.0/847

مقیاس به کار رفته در نمره گذاری پرسشنامه، مقیاس پانج درجاه ای لیكارت اسات. در دو      نحوه امتیاز گذاری پرسشنامه:

یاازی اسات کاه فارد باه عامال ماورد نظار         قطب مقیاس، دو صفت متضاد با هم قرار دارد و اعداد یك تا پنج، نشانگر میزان امت

 اختصاص می دهد.

برای محاسبه امتیاز فرد در هر یك از عوامل انگیزشی و بهداشتی امتیاز مجموع سئواالت مر بوط به آن عامال را باا هام جماع     

 کرده و میانگین آن را محاسبه می کنیم امتیاز بیشتر نشانه تاثیر آن عامل در فرد است.

 امتیاز می باشد. 154و حداکثر  84سشنامه در دو بخش عوامل انگیزش و بهداشتی برای هر فرد حداقل امتیاز پر 

 

 روش جمع آوری اطالعات  

بعد از هماهنگی با مدیریت آموزش و پرورش شهر تهران و کسب مجوز تحقیق، به تربیت بدنی آموزشگاه های شهر مراجعه شد. 

 محل کار آنان مراجعه شده و پرسش نامه در اختیار آنان قرار گرفت. با در اختیار قرار دادشتن لیست معلمان، به

عالوه بر توصیه های ذکر شده در پرسش نامه، بعضی از نكات نیز توسط محقق به صورت شافاهی باه افاراد داده شاد. و بعاد از      

 144رساش ناماه هاا از    تعیین زمان کافی جهت پر کردن شناسنامه، نسبت به جمع آوری آن اقدام شد. پاس از جماع آوری پ  

 است. 01مورد برگشت شد که برابر است با %  01پرسشنامه تحویلی 

 

 روش های آماری  

برای توصیف و تحلیل داده ها از آمار توصیفی میانگین، فراوانی، فراوانی درصدی، انحراف معیار و... و برای تحلیل داده ها از آمار 

و همچنین آزمون تكمیلی شفه استفاده می شود. کلیه محاسبات با استفاده از نارم   مستقل و آنالیز و اریانس tاستنباطی نظیر، 

 انجام می گیرد.   Spssافزار 

 ها الف ز توصیف آماری داده

 ارایه شده است. یلذها یكی از اهداف این تحقیق بود که نتایج آن به ترتیب در جدولهای  توصیف آماری داده

 ( فراواني و درصد پاسخگویان بر اساس جنسیت2ول )جد

 شاخص آماری

 جنسیت
 درصد فراواني

 2/53 58 مرد

 3/01 83 زن

 144 01 جمع کل

 

 دهند. درصد را زنان تشكیل می 3/01درصد از آزمودنیها را مردان و  2/53شود  ( مالحظه می2همانطور که در جدول )
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 ی بر اساس نوع استخدام( فراواني و درصد نمونه آمار3جدول )

 شاخص آماری

 نوع استخدام
 درصد فراواني

 0/05 37 رسمی

 2/2 2 غیر رسمی

 1/1 1 پیمانی

 1/1 1 سایر

 144 01 جمع کل

 

 درصد(، استخدام رسمی آموزش و پرورش هستند. 0/05دهد که اکثر پاسخگویان ) بررسی جدول فوو نشان می

 فراواني و درصد پاسخگویان بر اساس مدرك تحصیلي (4جدول )

 شاخص آماری

 مدرك تحصیلي
 درصد فراواني

 0/0 0 تر از دیپلم دیپلم و پایین

 22 24 فوو دیپلم

 07 01 لیسانس

 0/0 0 فوو لیسانس و باالتر

 144 01 جمع کل

 

در بین نمونه آماری حتی از گروه معلمان دارای دهد که تعداد معلمان تربیت بدنی دیپلم و کمتر از آن،  نشان می 0جدول 

مدرك فوو لیسانس و باالتر نیز کمتر است. که این امر نشان دهنده روند افزایش سطح تحصیالت در میان معلمان تربیت بدنی 

 است.

 ( فراواني و درصد پاسخگویان بر اساس سن5جدول )

 شاخص آماری

 سن
 درصد فراواني

 8/8 82 سال و کمتر 25

 2/53 58 85تا  20

 8/25 28 05تا  80

 2/18 12 سال و باالتر 00

 144 01 جمع کل



ورزشی علوم و بدنی تربیت مطالعات  

51 -75، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،7 دوره  

05 

 

درصاد(   2/53سال سن دارند و از این تعداد بیشتر آنها ) 25درصد پاسخگویان باالتر از  04دهد که حدود  جدول فوو نشان می

 سال دارند. 85تا  20بین 

 ق ورزش قهرماني( فراواني و درصد پاسخگویان بر اساس سواب6جدول )

 شاخص آماری

 سوابق ورزشي
 درصد فراواني

 0/17 10 آموزشگاهی

 0/15 10 استانی

 0/15 10 دانشگاهی

 22 24 کشوری

 2/2 2 ملی

 0/71 00 جمع کل

 

ابقه نفر از آنها هیچ گوناه سا   25اند و  نفر از معلمان نمونه آماری دارای سابقه ورزشی 00دهد  همانطور که جدول فوو نشان می

 درصد(. 22ورزشی قهرمانی ندارند. و بیشترین درصد مربوط به رتبه کشوری است )

 ( فراواني و درصد پاسخگویان بر اساس سنوات خدمت7جدول )

 شاخص آماری

 سنوات خدمت
 درصد فراواني

 0/0 0 1ا5

 0/24 10 0ا14

 5/83 85 11ا15

 2/18 12 10ا24

 0/0 0 21ا25

 8/10 18 20ا84

 144 01 جمع کل

 

سال سابقه دارند. که نشان از تجربه و کار کشاتی بیشاتر    15تا  0درصد معلمان بین  04دهد که حدود  بررسی جدول نشان می

 آنان در کارشان است.

 

 بندی عوامل انگیزش و بهداشتي  اولویت

ها و  در جداول به تفكیك انگیزنده های مربوطه بندی عوامل بهداشتی و انگیزش است که داده یكی دیگر از اهداف تحقیق اولویت

 شود. عوامل بهداشتی ارائه می
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 ( ارائه شده است.3ها در نمونه آماری مردان، زنان و کل نمونه آماری در جدول ) بندی انگیزنده اولویت ها: الف ز انگیزنده

 ها ( میانگین و انحراف معیار هر كدام از انگیزنده8جدول )

 نسبیت
 متغیر

 شاخص آماری
 دردانيق

موفقی

 ت
 پیشرفت ماهیت كار

ماهیت 

 مسوولیت
 رشد فکری

 زن
 31/0 71/0 70/0 75/0 07/0 30/0 میانگین

 887/4 833/4 850/4 803/4 872/4 014/4 انحراف معیار

 مرد
 70/0 52/0 01/0 87/0 80/0 02/0 میانگین

 881/4 570/4 800/4 000/4 581/4 010/4 انحراف معیار

 کل
 34/0 04/0 00/0 58/0 51/0 70/0 میانگین

 882/4 510/4 801/4 535/4 033/4 032/4 انحراف معیار

 

 باشد: ها در معلمان تربیت بندی به شرح این تربیت می بندی انگیزنده ( اولویت3با توجه به جدول )

عنای در نموناه آمااری باین     ا موفقیات، ی 0ا ماهیت کار 5ا ماهیت مسوولیت 0ا پیشرفت 8قدردانی ا 2رشد فكری و ارتقاء ا 1

هاا در   بنادی انگیزناده   از همه مهمتر است و بیشترین نقش را در انگیزش دارد. همچناین اولویات  رشد و ارتقاء ها عامل  انگیزنده

 معلمان زن تربیت بدنی به ترتیب عبارتند از: 

 ا موفقیت.0ت ا ماهیت مسوولی5ا ماهیت کار 0ا رشد و پیشرفت 8ا رشد فكری و ارتقاء 2ا قدردانی 1

 ها در معلمان مرد عبارتند از:  اولویت انگیزنده

 ا ماهیت کار0ا موافقیت 5ا ماهیت مسوولیت 0ا پیشرفت 8ا قدردانی 2ا رشد فكری و ارتقاء 1

 در معلمان مرد عامل رشد فكری و ارتقاء در مقایسه با معلمان زن از قدردانی مهمتر است.

 ( ارایه شده است.0امل بهداشتی در معلمان زن، مرد و کل نمونه آماری در جدول )اولیت بندی عوب ز عوامل بهداشتي: 

 ( میانگین و انحراف معیار هر یك از عوامل بهداشتي9جدول )

 جنسیت
 متغیر

 شاخص آماری
 شرایط كار روابط در كار قوانین سررستي امنیت شغلي حقوق

 زن
 230/0 032/0 130/0 47/0 280/0 271/0 میانگین

 70/4 05/4 70/4 01/4 1 370/4 انحراف معیار

 مرد
 103/0 105/0 487/0 084/8 200/0 205/0 میانگین

 31/4 02/4 74/4 32/4 78/4 740/4 انحراف معیار

 کل
 28/0 81/0 40/0 03/8 25/0 23/0 میانگین

 70/4 054/4 724/4 353/4 350/4 777/4 انحراف معیار
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 بندی عوامل بهداشتی در معلمان زن و مرد نمونه آماری به شرح زیر است: یت( اولو0با توجه به جدول )

 ا سرپرستی0ا قوانین و مقررات 5ا شرایط کار 0ا امنیت شغلی 8ا حقوو 2ا روابط 1

 دهد که تربیت این عوامل به ترتیب زیر است: بندی عوامل بهداشتی در معلمان مرد نشان می همچنین اولویت

ا سرپرستی، یعنی در بین عوامل بهداشاتی در میاان   0ا قوانین و مقررات 5ا روابط 0ا شرایط کار 8شغلی ا امنیت 2ا حقوو 1

 معلمان مرد نقش حقوو از همه مهمتر و سرپرستی در کار از همه کمتر است.

کار در اهمیت اول  دهد. مثال روابط در بندی نسبت به مردها اندکی تفاوت نشان می در میان معلمان تربیت بدنی زن این اولویت

 باشد: بندی به شرح زیر می گیرد. این اولویت قرار می

 ا قوانین و مقررات با سرپرستی.5ا شرایط کار 0ا امنیت شغلی 8ا حقوو 2ا روابط 1

 

 ها تجزیه و تحلیل استنباطي داده

ی بار عوامال ایجااد انگیازش     دارد که سطوح مختلف تحصیلی معلمان تربیت بادن  این تحقیق بیان میفرضیه اول  فرضیه اول:

، مورد آزمایش قرار گرفات. نتاایج در   رك راهه داری دارد. این فرضیه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس شغلی آنان تاثیر معنی

 ( ارایه شده است.14جدول )

 ( نتایج تحلیل واریانس مقایسه سطوح مختلف تحصیلي با عوامل انگیزش شغلي10جدول )

جموع م منبع تغییرات

 مربعات

درجه 

 آزادی

 داری درجه معني F میانگین مربعات

 088/4 100/4 480/4 8 141/4 بین گروهها

 288/4 37 201/24 داخل گروهها
 

  04 802/24 کل

 

( اسات. باه   00/2جادول )  Fمشاهده شده برای تمام متغیرها کوچكتر از مقدار  Fشود،  همانطور که در جدول فوو مشاهده می

شاود. یعنای ساطوح مختلاف      پذیرفته و فرضیه تحقیاق رد مای  05/0داری (، در سطح معنیH0ب، فرض صفر )این ترتی

 داری ندارد. تحصیلی معلمان تربیت بدنی بر عوامل ایجاد انگیزش شغلی آنان تاثیر معنی

عوامل ایجاد انگیازش شاغلی آناان تااثیر      کند که جنسیت معلمان تربیت بدنی بر فرضیه دوم این تحقیق بیان میفرضیه دوم: 

 ( ارایه شده است.11دار دارد. این فرضیه با استفاده از آزمون ا تی مستقل، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج در جدول ) معنی

 ( نتایج آزمون تي مستقل مربوط به جنسیت در مورد عوامل انگیزش11جدول )

 
T درجه آزادی 

درجه 

 معناداری
 نتفاوت میانگی

 های برابر واریانس

 های نابرابر واریانس

448/8 

72/2 

30 

008/54 

448/4 

440/4 

201/4 

201/4 
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(، بزرگتر است. به این ترتیب فارض  00/1جدول ) tمحاسبه شده از مقدار  tشود، مقدار  ( مشاهده می11همانطور که در جدول )

شود. یعنی جنسیت معلماان تربیات بادنی بار      رضیه تحقیق پذیرفته میرد شده و ف05/0دار (، در سطح معنیH0صفر )

 داری دارد. عوامل ایجاد انگیزش شغلی آنان تاثیر معنی

عامل انگیزش باعث این تغییر شده است درجه معناداری بدست آمده در مورد تك تك عوامال   0برای اینكه بدانیم کدام یك از 

داری کاوچكتر   که در سه عامل موفقیات، ماهیات کاار و پیشارفت، ساطح معنای       شود کنیم. مشخص می انگیزش را بررسی می

 دهد. ( این تفاوت را نشان می11است. بنابراین تفاوت در این سه عامل معنادار است. جدول )05/0از

 ها در مورد عوامل انگیزنده معنادار ( تجزیه و تحلیل داده12جدول )

 داری سطح معني (tfدرجه آزادی ) T متغیر 

 های برابر واریانس

 447/4 30 470/2 موفقیت

 442/4 30 18/8 ماهیت کار

 423/4 30 28/2 پیشرفت

 های نابرابر واریانس

 445/4 30 04/2 موفقیت

 441/4 30 83/8 ماهیت کار

 420/4 30 27/2 پیشرفت

 

 است بین زن و مرد در هر سه عامل تفاوت وجود دارد.05/0با توجه به اینكه معناداری بدست آمده کوچكتر از

دارد که که سابقه خدمت معلمان تربیت بدنی بر عوامل ایجاد انگیازش شاغلی آناان     فرضیه سوم تحقیق بیان میفرضیه سوم: 

(. ارایاه  12نتاایج در جادول )   داری دارد. این فرضیه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس، مورد آزمایش قارار گرفات.   تاثیر معنی

 شده است.

 نتایج تحلیل واریانس مقایسه سوابق مختلف خدمت با عوامل انگیزش شغلي (13جدول )

درجه  مجموع مربعات منبع تغییرات

 آزادی

 میانگین مربعات
F 

 درجه معناداری

 247/4 07/1 825/4 5 02/1 بین گروهها

  221/4 35 70/13 داخل گروهها

  04 80/24 کل

 

( اسات. باه   00/2جدول ) Fمشاهده شده برای تمام متغیرها، کوچكتر از مقدار  Fشود،  ( مشاهده می18همانطور که در جدول )

شود. یعنی ساابقه خادمت    پذیرفته شده و فرضیه تحقیق رد می 05/0داری (، در سطح معنیH0این ترتیب فرض صفر )

 داری ندارد. ایجاد انگیزش شغلی آنان تاثیر معنی معلمان تربیت بدنی بر عوامل

دار دارد.  دارد که سن معلمان تربیت بدنی بر عوامل انگیزش شغلی آنان تاثیر معنای  فرضیه این تحقیق بیان میفرضیه چهارم: 

 است. ( ارایه شده10این فرضیه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس، مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج در جدول )
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 ( نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه سطوح مختلف سني با عوامل ایجاد انگیزش شغلي14جدول )

مجموع  منبع تغییرات

 مربعات

درجه 

 آزادی

درجه  F میانگین مربعات

 معناداری

 008/4 048/4 245/4 8 010/4 بین گروهها

  227/4 37 77/10 داخل گروهها

  04 80/24 کل

 

( اسات.  00/2جادول )  Fمشاهده شده برای عوامل انگیزشی کوچكتر از مقادار   Fشود،  ( مشاهده می10در جدول ) همانطور که

شود. یعنی ساطوح مختلاف    پذیرفته و فرضیه تحقیق رد می 05/0داری (، در سطح معنیH0به این ترتیب، فرض صفر )

 داری ندارد. شغلی آنان تاثیر معنی سنین معلمان تربیت بدنی بر عوامل ایجاد انگیزش

دارد که سوابق ورزشی قهرمانی معلمان تربیت بدنی بر عوامل ایجااد انگیازش    فرضیه پنجم این تحقیق بیان میفرضیه پنجم: 

( 15دار دارد. این فرضیه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مورد آزمایش قرار گرفت. نتاایج در جادول )   شغلی آنان تاثیر معنی

 ارایه شده است.

 ( نتایج تحلیل واریانس مقایسه سوابق ورزشي با عوامل انگیزش15جدول )

مجموع  منبع تغییرات

 مربعات

 داری سطح معني F میانگین مربعات درجه آزادی

 000/4 /5084 174/4 0 073/4 بین گروهها

  230/4 01 051/17 درون گروهها

   120/13 کل

 

( است. باه ایان   52/2جدول ) Fمشاهده شده برای عوامل انگیزشی، کوچكتر از  Fشود،  وو مشاهده میهمانطور که در جدول ف

شود. یعنی سوابق ورزشای قهرماانی    پذیرفته و فرضیه تحقیق رد می 05/0داری (، در سطح معنیH0ترتیب فرض صفر )

 ری ندارد.دا معلمان بر عوامل ایجاد انگیزش شغلی آنان تاثیر معنی

 

   بحث و نتیجه گیری

توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزشی و بهداشتی یكی از اهداف اصلی این تحقیق بود. به این منظور ابتدا به توصیف و تجزیاه  

و تحلیل اطالعات بدست آمده از اولویت بندی عوامل انگیزشی و سپس به توصیف و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به عوامال  

 تی می پردازیم.بهداش

پیشرفت و  –ماهیت مسئوولیت  –موفقیت  –از نظر معلمان تربیت بدنی مورد مطالعه، در بین عوامل مطالعه که شامل قدردانی 

 –ماهیت مسئوولیت کاری  –پیشرفت  –رشد فكری و ارتقاء است، رشد فكری و ارتقاء در اولویت اول قرار دارد و قدردانی 

 اولویت های بعدی قرار دارند.موفقیت در  –ماهیت کار 
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بر اساس نتایج بدست آمده این اولویت بندی درزنان و مردان تا اندازه ای با یكدیگر متفاوت است. بطوری که در زناان قادردانی   

در اولویت اول، رشد فكری و ارتقاء دوم، پیشرفت سوم، ماهیت کار چهارم، ماهیت مسئوولیت پنجم و موفقیت در اولویات آخار   

ر دارد، در حالی که در مردان رشد فكری و ارتقاء در اولویت اول، قدردانی دوم، رشاد و پیشارفت ساوم، ماهیات مسائوولیت      قرا

چهارم موفقیت پنجم و ماهیت کار در مرحله آخر قرار دارد. به طور کلی نتایج تحقیق در مورد اولویات بنادی معلماان تربیات     

(، که در تحقیق با کارکناان هتال کاریبیاان در ماورد     1002مانند چارلز و مارشال ) بدنی با نتایج برخی از تحقیقات انجام شده

عوامل انگیزشی نتیجه گرفتند که قدردانی از کار یكی از مهمترین عوامل انگیزانناده شاغلی کارکناان اسات، همچناین بااقری       

سنجان نتیجاه گرفات کاه موفقیات در     (، که در اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی بین اعضای هیأت علمی دانشگاه رف1873)

(، که تحقیق خود را با اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران انجام داد 1873پایین ترین اولویت قرار دارد، و باستانی )

و نتیجه گرفت که اعضای هیأت علمی از قدردانی توسط مسؤوالن راضی نیستند و قدردانی بر اساس یك نظام ارزشیابی معقول 

می تواند رضایت شغلی و انگیزش آنان را افزایش دهد، هماهنگی دارد. در حالی که این اولویت بندی با نتایج برخی از تحقیقات 

(، که با معلمان راهنمایی تبریز انجام داد و نتیجه گرفات کاه موفقیات و ماهیات کاار      1832انجام شده مانند، تحقیق رشیدی )

(، کاه در تحقیاق خاود نشاان داد، موفقیات مهمتارین عامال        1834گیزش هستند و مهرابی )دارای بیشترین تأثیر در ایجاد ان

(، نیز با تحقیق از کارکناان مهادکودك اساترالیا در ماورد     1001انگیزشی از نظر معلمان راهنمایی قم است. ساروی و وینگهام )

اهیت کار عوامل مهمی در انگیزش شغلی افراد عوامل مؤثر در انگیزش شغلی آنها نتیجه گرفتند که احساس موفقیت در کار و م

 بودند، هماهنگی ندارد.

با وجود برخی تفاوت های موجود در بعضی از تحقیقات در زمینه اولویت بندی عوامل انگیزش، بیشتر عوامل از نظر رتبه بنادی  

مل موفقیت است. عامل موفقیات در  یكسان هستند. تفاوت آشكار در این تحقیق با نتایج برخی از تحقیقات مذکور، مربوط به عا

جامعه مورد مطالعه در رتبه آخر قرار گرفته است در حالی که در برخی دیگر از تحقیقات در رتبه اول قرار دارد. شاید بتوان این 

ی کاه  تفاوت را این گونه توجه کرد که جامعه مورد مطالعه در این تحقیق معلمان تربیت بدنی نیشابور هستند. و اماا در جاوامع  

نتایج با آنها متفاوت است معلمان مقطع غیرتربیت بدنی راهنمایی قام و کارکناان مهاد کاودك اساترالیا و همچناین معلماان        

راهنمایی تبریز هستند. عامل دیگری می تواند مربوط به ویژگی شغل جامعه مورد مطالعه ایان تحقیاق باشاد. معلماان نربیات      

ند. به بیان دیگر آنها در میادین ورزشی و موفقیتهاای تیمهاای ورزشای خاود طعام      بدنی در کارشان فرصت موفقیت زیادی دار

موفقیت در کار را چشیده اند و این نیاز تقریباً برای آنها ارضا شده است و بر طبق نظریه مازلو نیازی که ارضا شود و جای خاود  

عامل در انگیازش شاغلی معلماان تربیات بادنی تاأثیر       را به نیاز باالتر می دهد و قدرت انگیزشی آن کم می شود. بنابراین این 

زیادی ندارد. علت اهمیت به عامل رشد فكری و ارتقاء در بین معلمان تربیت بدنی جامعه تحقیق را شاید بتوان اینگونه تاوجیح  

علماان در  کرد که تربیت بدنی و ورزش در سالهای گذشته دچار پیشرفت زیادی در زمینه علمی و عملی شده اسات بناابراین م  

زمینه رشد و ارتقاء بعد علمی و عملی در کار خود احساس نیاز می کنند، از طرفی در شهرهای کوچاك ارتقااء ساطح علمای و     

عملی معلمان باعث کسب وجه اجتماعی و شغلی و همچنین شناسایی افراد در کار خود می شود. باه هماین علات ایان عامال      

 برای معلمان در اولویت اول قرار دارد. 

در مورد اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی در معلمان زن و مرد تفاوت زیادی مشاهده نشده نكته مورد توجه در اینجاا عوامال   

قدردانی و رشد و ارتقاء هستند. در زنان قدردانی و رشد فكری و ارتقاء به ترتیب در رتبه اول و دوم اهمیات قارار دارناد اماا در     

(، نیز در تحقیق خود که در ماورد معلماان راهنماایی قام انجاام داده      1873نان است. مهرابی )مردان این رتبه بندی برعكس ز
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است عامل قدردانی را در زنان در اولویت اول قرار داده است. نتایج این تحقیق با توجه به تفاوت ویژگی های شخصایتی زناان و   

 ها اهمیت می دهند.  مردان منطقی به نظر می رسد زنان به تشویق و ترغیب بیشتر از مرد

نتایج تحقیق در مورد اولویت بندی عوامل بهداشتی نشان داد که از میان عوامل مورد مطالعه روابط دوستانه در کاار در اولویات   

سرپرستی هستند باه ترتیاب    –قوانین ومقررات  –شرایط کار  –امنیت شغلی  –اول و سایر عوامل که شامل حقوو و دستمزد 

 دی قرار دارند.در اولویت های بع

بر اساس نتایج بدست آمده این اولویت بندی در زنان و مردان تا اندازه ای با یكدیگر متفاوت است. بطوری کاه درزناان ترتیاب    

قوانین و  -5امنیت شغلی  -0حقوو و دستمزد  -8شرایط کار  -2روابط در کار  -1اولویت بندی این عوامل به این ترتیب است: 

 -0شارایط کاار    -8امنیات شاغلی    -2حقوو ودستمزد  -1ی و در مردان این اولویت بندی عبارت است از: سرپرست -0مقررات 

 سرپرستی  -0قوانین و مقررات  -5روابط در کار 

نتایج تحقیق در مورد اولویت بندی عوامل بهداشتی معلمان تربیت بدنی نشان می دهد که هر چند در بین معلمان تربیت بدنی 

د بعد از روابط در کار قرار دارد، اما اختالف میانگین نمرات در این دو عامل در حد بسیار پایینی است یعنی می حقوو و دستمز

توان گفت روابط کار و حقوو و دستمزد از مهمترین عوامل بهداشتی معلمان هستند. چرا که نمرات میاانگین ایان دو عامال از    

 بقیه بیشتر است.

(، که در بین کارشناسان راه آهن انجام داد و 1877رخی از تحقیقات انجام شده مانند تحقیق کرمی )نتایج این تحقیق با نتایج ب

(، 1873نتیجه گرفت که حقوو و سرپرستی به تربیت اولین و آخرین رتبه را در بین عوامل بهداشتی دارند و همچنین بااقری ) 

اه علوم پزشكی رفسنجان نتیجه گرفت که حقوو و دساتمزد  که در اولویت بندی عوامل بهداشتی در اعضای هیأت علمی دانشگ

در رتبه اول و سرپرستی و خط مشی و قوانین به ترتیب در رتبه های آخار قارار دارناد و همچناین تحقیاق چاارلز و مارشاال        

ن مای کنناد   (، که در تحقیق خود با کارکنان هتل کاریبیان، حقوو و شرایط کاری را از مهمترین عوامل برای آنهاا بیاا  1002)

 هماهنگی دارد.

پژوهش که بار مبناای    14(، که با مروری بر 1000ضمناً نتایج این اولویت بندی با برخی از تحقیقات مانند تحقیقات هرزبرگ )

نظریه انگیزشی او صورت گرفته بود و به نتیجه رسید که مهمترین عوامل بهداشتی خط مشای و قاوانین ساازمان و پاس از آن     

(، که در تحقیقای باا معلماان    1832ر و روابط اجتماعی میان افراد و در آخر حقوو است و همچنین رشیدی )شرایط محیط کا

راهنمایی تبریز دریافت د ربین عوامل بهداشتی، امنیت شاغلی بیشاترین و رواباط و سرپرساتی کمتارین اهمیات را در میازان        

نیت شغلی رتبه اخر عوامل انگیزشی معلمان راهنماایی قام را   (، که دریافت ام1834نارضایتی معلمان دارد و همچنین مهرابی )

دارد هماهنگی ندارد. احتماالً یكی از عواملی که سبب تفاوت در نتایج این تحقیق با برخی از تحقیقات شده است، ویژگی شغلی 

مادارس و مساؤوالن    افراد جامعه مورد بررسی است. شغل معلمان تربیت بدین به گونه ای است کاه نظاارت و کنتارل مادیران    

نسبت به کار آن، نسبت به دبیران و کارکنان دیگر کمتر است. به نظر می رسد که معلمان از نظارت و کنتارل زیاادتر و بیشاتر    

مدیران بر کارشان احساس نارضایتی نكنند به همین دلیل این عوامل از نظر ایجاد نارضایتی در کار آنها اهمیت کمتر را نسابت  

داشته و نمره کمتری را به خود اختصاص داده است. از طرفی در این تحقیق جامعه مورد بررسی معلمان تربیت  به عوامل دیگر

بدنی هستند اما در تحقیقات متضاد اشاره شد کارمندان معلمان غیر تربیت بدنی اند. معلمان تربیت بدنی به علت ویژگای هاای   

ار ارتباط و روابط دوستانه در کار خود می باشند. نبودن ایان شارایط در   شخصیتی و کار خود افرادی برون گرا هستند و خواست

 کار می تواند نارضایتی شدیدی در آنها ایجاد نماید.
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در مورد اولویت بندی عوامل بهداشتی با توجه به جنسیت این نتیجه بدست آمد که مردان به حقوو و دستمزد و امنیت شاغلی  

(، 1834(، و مهرابای ) 1000ابط در کار و شرایط کار اهمیت بیشتری می دهند. هرزبارگ ) بیشتر اهمیت می دهند و زنان به رو

نیز در تحقیقات خود به مهمتر بودن روابط در کار برای زنان نسبت به مردان اشاره می کنند. با توجه به ویژگی های شخصیتی 

به نظر برسد. در جامعه مورد مطالعه، ماردان باه خااطر    زنان و مردان و مسؤولیت آنها در جامعه احتماالً این رتبه بندی منطقی 

مسؤولیت تأمین معاش خانواده به بعد حقوو اهمیت بیشتری می دهند در حالی که زنان بیشتر به روابط کاری و تناسب شاغل  

پارورش  با ویژگی های فردی آنها و شرایط آن بیشتر اهمیت می دهند. از طرفی چون حقوو و دستمزد معلماان در آماوزش و   

پایین است و جوابگوی نیازهای ضروری معلمان نیست، و نمی تواند نیازهای پایه ای خانواده را رفع کند، لذا در ماردان اهمیات   

 حقوو زیادتر از عوامل بهداشتی دیگر است.

كالت امنیت شغلی نیز در درجه دوم اهیمت در بین جامعه مردان تحقیق است. با توجه به وضعیت سخت استخدامی و مش

اشتغال و ثبات شغلی در کار افراد جامعه، عامل امنیت شغلی در کار دارای اهمیت زیادی برای افراد بویژه مردان است. به همین 

علت وجود قوانین حمایتی کافی در مقابل اخراج از کار و همچنین ثبات شغلی برای مردان که مسؤول خانواده و آینده فرزندان 

دارد. و نبود این عامل می تواند نارضایتی شدیدی در افراد ایجاد نموده و گاه آنها در صدد ترك خود هستند اهمیت زیادی 

 سازمان برآیند.

یكی از اهداف فرعی در این تحقیق مقایسه برخی از ویژگی های فردی معلمان تربیت بدنی مانند جنس، سن، سابقه خدمت و 

 . در اینجا به تجزیه و تحلیل این نتایج با توجه به فرضیه ها می پردازیم.مدرك تحصیلی با عوامل انگیزش شغلی آنها می باشد

فرضیه اول تحقیق این بود که عوامل انگیزش معلمان تربیت بدنی با توجه به سطوح مختلف تحصیلی آنها متفاوت است. این 

طوح مختلف تحصیلی معلمان بر فرضیه با آزمون تحلیل واریانس یك راهه مورد آزمایش قرار گرفت نتایج نشان داد که س

(، که 1831عوامل ایجاد انگیزش شغل آنان تأثیر معنی داری ندارد. یافته های تحقیق در این مورد با نتایج تحقیقات جباری )

در تحقیق خود با عنوان بررسی مقایسه ای میزان انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاههای اصفهان وعلوم پزشكی بر 

(، 1832زبرگ نشان داد بین مدرك تحصیلی با عوامل انگیزش شغلی تفاوت معنی داری وجود ندارد و رشیدی )اساس مدل هر

که در تحقیق خود در ارتباط با بررسی عوامل انگیزش شغلی راهنمایی تبریز بر اساس مدل هرزبرگ نتیجه گرفت که بین 

(، با 1870ری وجود ندارد و تحقیق وحدت خواجه پاشا )مدرك تحصیلی معلمان با عوامل انگیزش شغلی آنان تفاوت معنادا

عنوان بررسی عوامل موثر بر ایجاد انگیزش شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی آذربایجان غربی که نتیجه گرفت بین عامل 

وان (، که در تحقیقی با عن1878مدرك تحصیلی با انگیزش شغلی افراد رابطه معناداری وجود ندارد، و همچنین میرچی )

بررسی رضایت شغلی و مربیان امور تربیتی شهر تهران نتیجه گرفت که بین جنسیت، سوابق کار و میزان تحصیالت با رضایت 

 شغلی رابطه معنی داری مشاهده نگردیده هماهنگی دارد.

لمان راهنمایی قم (، که با بررسی عوامل انگیزش شغلی مع1834ضمناً نتیجه بدست آمده با برخی از تحقیقات مانند مهرابی )

بر اساس نظریه هرزبرگ بیان می کند بین سطوح مختلف مدرك تحصیلی معلمان در مورد عوامل انگیزش شغلی تفاوت معنی 

(، که در تحقیق خود با عنوان ارتباط بین فرهنگ سازمان و سبك 1873داری وجود دارد و همچنین تحقیق بحرالعلوم )

ازمان تربیت بدنی تهران که نشان داد بین سطح تحصیالت و رضایت شغلی رابطه مثبت مدیریت با رضایت شغلی کارشناسان س

(، که در تحقیق خود با عنوان تحلیلی بر رضایت بر کار در کارکنان آموزش 1873و معنی داری وجود دارد و همچنین مقدس )

ارد. شاید این دوگانگی در نتایج و پرورش اصفهان، نتیجه گرفت مدرك تحصیلی در رضایت شغلی موثر است همخوانی ند
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بخاطر تحقیق در جامعه متفاوت باشد که در این تحقیق معلمان تربیت بدنی نیشابور بوده و در تحقیقات دیگر کارشناسان 

سازمان تربیت بدنی تهران و همچنین معلمان رشته های مختلف در مقطع راهنمایی قم و آموزش و پرورش اصفهان بودند. 

درصد( می باشند و و  07جه دیگراین است که در این تحقیق اکثر افراد دارای مدرك تحصیلی لیسانس )نكته قابل تو

 پراکندگی در سطوح تحصیلی دیگر خیلی کم است. 

فرضیه دوم این تحقیق بیان می کند که جنسیت معلمان تربیت بدنی بر عوامل ایجاد انگیزش شغلی آنان تأثیر دارد. این فرضیه 

مستقل مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که، جنسیت معلمان تربیت بدنی بر عوامل ایجاد انگیزش شغلی  tبا آزمون 

(، که نشان داد بین میزان انگیزش شغلی اعضای 1834آنان تأثیر معنی داری دارد این نتیجه با یافته های تحقیقات جباری )

ت معنی داری وجود دارد و همچنین با تحقیق ابراهیم زاده اصل فومنی هیأت علمی علوم پزشكی اصفان با جنسیت آنان تفاو

(، با عنوان بررسی میزان ارضای نیازهای انگیزشی کارکنان اداری دانشگاه گیالن که نتیجه گرفت، بین ارضای نیازهای 1870)

های ایجاد انگیزه در معلمان تربیت (، با عنوان بررسی روش1831انگیزشی با توجه به جنسیت آنها تفاوت وجود دارد و صداقتی )

که نتیجه گرفته اند جنسیت و مدرك تحصیلی در رضایت  (1873بدنی تهران برای افزایش کارایی آن ها و همچنین مقدس )

 شغلی موثراند همخوانی دارد.

مارد در ماورد عوامال    (، که نتیجه گرفت بین انگیازش شاغلی معلماان زن و    1834ضمناًًَ این نتیجه با نتایج تحقیقات مهرابی )

(، کاه در تحقیاق خاود دریافات کاه باین جنسایت        1832انگیزش شغلی نظارت معنی داری وجود ندارد و همچنین رشیدی )

(، کاه در تحقیقاات خاود    1875معلمان راهنمایی تبریز با عوامل انگیزشی تفاوت معنی داری وجاود نادارد و همچناین آبادار )    

پیدا نكرد هماهنگی ندارد. شاید بتوان علت این تضاد در تحقیقات را اینگونه بیان کرد که تفاوتی بین عوامل انگزشی با جنسیت 

ویژگی های متفاوت شخصیتی در زنان و مردان باعث بوجود آمدن نیازها و انگیزه های مختلف در آنان می شود. و ایان تفااوت   

 ت به عوامل انگیزشی می شود.در نیازها و انگیزه ها در زن و مرد باعث تفاوت در دیدگاه آنها نسب

فرضیه سوم این این تحقیق بیان می کند که سابقه خدمت معلمان تربیت بدنی بر عوامل ایجاد انگیزش شغلی آنان تأثیر معنی 

داری دارد. این فرضیه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یك راهه مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که سوابق مختلف 

مت معلمان تربیت بدنی بر عوامل انگیزش شغلی آنان تأثیر معنی داری ندارد. این نتیجه با یافته های برخی از نتایج خد

(، که در تحقیق خود نتیجه گرفت که بین سابقه خدمت وعوامل انگیزش شغلی 1834تحقیقات انجام شده مانند مهرابی )

(، که در تحقیق خود نشان داد بین سنوات خدمت با عوامل انگیزش 1831معلمان تفاوت معنی داری وجود ندارد و جباری )

(، که در تحقیق خود باعنوان 1832شغلی اعضای هیأت علمی اصفهان تفاوت معنی داری وجود ندارد و همچنین عباسی )

نان دانشگاه بررسی انگیزش شغل کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه شهید بهشتی که نتیجه گرفت تفاوت انگیزش شغلی کارک

(، که در تحقیق خود دریافت بین سابقه 1873شهید بهشتی درگروههای مختلف سابقه خدمت معنی دار نیست و مقدس )

(، که در تحقیق خود بین متغیرهای جمعیت 1878خدمت و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد همچنین میرچی )

تهران رابطه معنی داری را مشاهده نكرد همخوانی دارد. ضمناً این نتیجه با  شناختی با رضایت شغلی مربیان امور تربیتی شهر

(، که در تحقیق خود دریافت بین سابقه خدمت و انگیزش شغلی معلمان راهنمایی 1832پاره ای از تحقیقات مانند رشیدی )

تحقیق خود در مورد بررسی عوامل  (، که در1873تبریز در عامل موفقیت و قدردانی تفاوت معنی دار است و همچنین باقری )

ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی علوم پزشكی رفسنجان نتیجه گرفت بین سابقه خدمت با میزان اهمیت عوامل 

(، که در تحقیقات خود در کتاب مدیریت رفتار سازمانی بین سابقه خدمت 1001انگیزشی رابطه معنی دار وجود دارد و رابینز )
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به یك رابطه مثبت و مستقیم دست یافت، همخوانی ندارد. شاید بتوان تفاوت در نتایج را به شرایط فرهنگی و و رضایت شغلی 

درصد  04سازمانی جوامع تحقیق و همچنین پراکندگی کم در سوابق مختلف خدمت در نمونه آماری نسبت داد زیرا حدود 

شتر تحقیقات نیز از عدم وجود تفاوت و رابطه بین سابقه خدمت و سال سابقه خدمت دارند. از آنجایی که بی 15تا  0افراد بین 

 عوامل انگیزشی و رضایت شغلی دارند بنابراین عدم تفاوت در این فرضیه نیز منطقی به نظر می رسد.

بطور کلی با مرور تحقیقات انجام شده مشخص می شود که ویژگی های فردی از عواملی هستند که بر اساس تحقیقات مختلف 

تایج متفاوتی را نشان داده اند و همیشه نمی توان یك رابطه ثابت محكم را بین این فااکتور هاا باا رضاایت و انگیازش شاغلی       ن

بدست آورد این عوامل با توجه به منطقه و جامعه تحقیق و همچنین ویژگی های گاروه تحقیاق نتاایج متفااوتی را نشاان مای       

عوامل جمعیت شناختی با عومل تفاوت معنی داری را نشان نداد که این یافتاه   دهند. در این تحقیق به جز عامل جنسیت بقیه

با اکثر تحقیقات و نظریه ها هماهنگی دارد. از میان عوامل انگیزشی تحقیق رشد فكاری و ارتقااء اثار انگیزشای قاوی تاری در       

ها و تخصص و همچنین نبودن زمینه هاا و  جامعه تحت بررسی دارد. این نكته بیانگر این است که توجه به رشد و ارتقاء مهارت 

 امكانات تحصیلی برای معلمان تربیت بدنی می تواند سبب افزایش انگیزش و بهره وری در کار آنها شود.  

بطور خالصه عوامل انگیزش معلمان به عنوان یكی از نگرش های شغلی می تواند بر میزان رضاایت و نارضاایتی افاراد از شاغل     

نامطلوب داشته باشد. بنابراین به مدیران و مسئوالن جامعه تحت بررسی توصیه می شاود باه منظاور بهباود     خود اثر مطلوب یا 

سطح کیفی کارکرد معلمان تربیت بدنی در مدارس و در نتیجه کمك به سالمت عمومی جامعه نسبت به شناسایی انگیزه هاای  

 ریت خود اقدام نمایند.شغلی معلمان و همچنین کاربرد شیوه های انگیزشی مناسب در مدی
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