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بررسی رابطه بین عوامل انگیزشی با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان چرام

کرامت عوض پور ایلقچین سفلی1، حامد علیزاده پهلوانی2
1.کارشناس ارشد تربیت بدنی، 
2.دانشجو دکتری تربیت بدنی.

مقدمه
سیاسی،  زمینههای  در  فراوانی  نشیبهای  و  فراز  با  توسعه  در حال  و  یافته  توسعه  دهه گذشته کشورهای  از سه 
آینده، سیستم آموزشی،  بالقوه  از چالشهای  با بسیاری  بودهاند؛ در رویارویی  اقتصادی، فرهنگی و آموزشی مواجه 
سرمایهای ضروری برای تحقق یافتن اهداف مربوط به توسعه تلقی میگردد؛ و مهمترین ابزار موجود برای پیشبرد 
و واقعیت بخشیدن به آرمانهای هر ملت یاد میشود )سجادی، 1384(. معلمان و مدیران تربیت بدنی از جمله افرادی 
هستند که نقش مهم آنها در این نظام آموزشی آشكار است. از طرف دیگر محققین عواملی را مانند سن، تجربه، افزایش 
دانش، جو انگیزشی تبحر محور، سبک تفكر، رفتارهای حمایتی-خودمحور، سبک رهبری، مدیریت تحولگرا را برای 
باال بردن  میزان انگیزش منابع انسانی تأثیرگذار میدانند )شفابخش و همكاران، 1391()احمدی و همكاران، 1391(
)فرهوش و احمدی، 1391()زردتشتیان و همكاران، 1391()پورسلطانی زرندی و همكاراران، 1391(. بنابراین برای به 
کارگیری و حفظ معلمان و مدیران، باید ضوابط و مالکهایی را که متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و 
نظام آموزشی است یافت؛ تا با ایجاد آمادگی، صالحیت و روحیه الزم بتوان از تواناییهای آنان در فعالیتهای آموزشی و 
تربیتی استفاده کرد. برای دستیابی به این مهم الزم است، معلم و مدیر سازمان، متعهد و با انگیزه باشد )بیلجانا، 2003(؛ 
تا به افراد تحت مدیریت خود، انگیزه و جهت بدهد؛ و مسئولیتها و اقتدار سازمان تحت نظر خود را بین افراد الیق 
بدرستی تقسیم کند. از طرف دیگر یكی از راهبردهای بهروری از نیروهای انسانی در مدارس ایجاد رضایت شغلی در 
دبیران و مدیران میباشد؛ و از آنجا که راضی بودن و رضایتمندی فرد در سازمان نتیجه روحیه مطلوب است؛ که معلول 
ارضاء نیازهای معنوی و مادی وی میباشد؛ اکثر صاحب نظران تأکید دارند چنانچه فرد به شغل خود عالقهمند باشد و 
از آن رضایت داشته باشد عملكرد و کارآیی او افزایش مییابد )خورشیدی و همكاران، 1379(. لذا تالش رضایتمندانه 
انسانها و توسعه و پیشرفت جوامع میانجامد )شریعتی، 1384(.  و تعهد بیشتر و مستمر، در نهایت به زندگی بهتر 
بنابراین انگیزش و رضایت شغلی دو مقوله مطرح در رفتار سازمانی هستند که از اواسط دهه 1920 با ظهور نهضت 
روابط انسانی و مسائل علوم رفتاری پا به عرصه مدیریت گذاشتهاند؛ و از دهه 60 به بعد موضوعاتی چون انگیزش و 
مسائل انگیزشی در سازمانها گسترش یافت، و امروزه به عنوان یكی از مسائل مهم و اساسی در هر سازمان محسوب 
میشود؛ که توجه مدیران سازمانها را به خود جلب کرده است )اسفن، 1378(. اما از آنجا که بخش مدیریت علمی 
تربیت بدنی هنوز جایگاه مناسب خود را در برخی از مناطق محروم نظام آموزشی پیدا نكرده است؛ و به سبب فقدان 
نیروهای کارآمد و الیق، شكاف عمیقی بین نظر و عمل و غیرکاربردی شدن دانش تربیت بدنی افتاده است؛ که خود 
دلیلی بر آن است که سبب شود از امكانات و منابع به درستی استفاده نشود )سجادی، 1384(؛ و این منجر به کاهش 
اعتماد به نفس روحیه کارکنان، کاهش انگیزه و افزایش ناامنی شغلی میگردد؛ محقق تحقیق حاظر قصد دارد که رابطة 
عوامل انگیزشی با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهرستان چرام را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد؛ تا بتواند با 

بكارگیری نتیجه آن بخشی از مشكالت این مناطق محروم را حل کند.
روششناسی تحقیق

تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که دادههاي آن بوسیله پرسش نامه و به صورت میدانی جمعآوری 
شد. جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامة عوامل انگیزشی و رضایت شغلی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه 
دبیران شهرستان چرام بود؛ که از این میان 19 نفر از دبیران تربیت بدنی به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند؛ 
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به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهاي آلفای کرونباخ، ضریب همبستگي اِتا، پیرسون و رگرسیون ساده خطی 
استفاده شد؛ ضرایب پایایي پرسشنامهها برابر با 0.70 گزارش شد؛ که بیانگر ضرایب پایایي قابل قبول پرسشنامههای 

یاد شده میباشد. در ضمن براي کلیه فرضیهها سطح معنیداري α=0.05 در نظر گرفته شد.
یافتههای تحقیق

بین عوامل انگیزشی با تفاوتهای فردی مثل سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، رسمی و غیررسمی بودن و 
سابقه خدمت همبستگی معنیداری وجود نداشت. اما بین عوامل انگیزشی با جنسیت همبستگی معنیداری مشاهده شد.
بین رضایت شغلی با تفاوتهای فردی مثل سن، جنسیت، تأهل و مجرد بودن، سطح تحصیالت، رسمی و غیررسمی 

بودن و سابقه خدمت همبستگی معنیداری وجود نداشت. 
بین عوامل انگیزشی با رضایت شغلی کلیه دبیران تربیت بدنی رابطه مثبت و معنیداری وجود داشت؛ بطوریكه بین 

عوامل انگیزشی با رضایت شغلی در مردان همبستگی و در زنان عدم همبستگی گزارش شد.
رگرسیون پیشبینی رضایت شغلی از روی عوامل انگیزشی معنیدار نمیباشد.

بحث و نتیجهگیری
یافته اول تحقیق نشان داد بین عوامل انگیزشی با تفاوتهای فردی مثل سن، تأهل و مجرد بودن، سطح تحصیالت، 
جنسیت  با  انگیزشی  عوامل  بین  اما  ندارد.  وجود  معنیداری  همبستگی  خدمت  سابقه  و  بودن  غیررسمی  و  رسمی 
سطح  تأهل،  وضعیت  سن،  مثل  شاخصهایی  تغییر  با  حاظر  تحقیق  در  بنابراین  شد.  مشاهده  معنیداری  همبستگی 
تعداد کم  از  ناشی  میتواند  که  نمیكند؛  تغییر  انگیزش  میزان  بودن و سابقه خدمت  تحصیالت، رسمی و غیررسمی 
نمونه تحقیق باشد یا میتواند از تأثیرگذاری عوامل دیگر بر میزان انگیزش باشد. نتیجه تحقیق حاظر با نتیجه تحقیق 
)بهادری و همكاران، 1391(، که معتقد به تأثیرگذاری امنیت شغلی در میزان انگیزش بود در تضاد است. زیرا با توجه 
به تفاوت حقوق و مزایا بین نیروهای رسمی با سابقه و غیررسمی کم سابقه اینطور تصور میشود که میزان کارکرد 
و تالش این نیروها با هم تفاوت داشته باشد؛ ولی نیروهای غیررسمی و کم سابقه اگر آیندهنگر باشند و به پیشرفت 
فكر کنند مطمئنًا تمام تالش و سعی خود را برای موفقیت، پیروزی و رسیدن به هدف انجام خواهند داد؛ در مقابل 
آنان که رسمی و سابقه بیشتری دارند تالش خواهند کرد تا به جایگاهشان خدشه وارد نشود؛ لذا رقابتی بین این دو 
گروه وجود خواهد داشت. از طرف دیگر نتیجه تحقیق حاظر با نتیجه تحقیق )حسین پورسلطانی زرندی و همكاران، 
1391( همسو است. اما وجود رابطه معنیدار بین انگیزش با جنسیت نشان دهنده این است که با تغییر جنسیت میزان 
انگیزش نیز تغییر قابل توجهی دارد؛ که احتماالً به دلیل این است که دبیران مرد نسبت به زنان به دلیل فراهم بودن 
عرصه وسیع رقابت در جامعه ورزشی برای اثبات خود میزان انگیزش بیشتری دارند. بر این اساس پیشنهاد میشود 

شرایطی فراهم شود تا چنین جو رقابتی حاظر در مردان در جامعه ورزشی بانوان شكل گیرد.
یافتههای بعدی تحقیق نشان داد بین رضایت شغلی با تفاوتهای فردی مثل سن، جنسیت، وضعیت تأهل، سطح 
تحصیالت، رسمی و غیررسمی بودن و سابقه خدمت همبستگی معنیداری وجود ندارد. این نتایج نشان دهنده این 
است که تغییر شاخصهایی مثل سن، جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، رسمی و غیررسمی بودن و سابقه 
خدمت، میزان رضایت شغلی را به طور قابل توجهی تغییر نمیدهند. این نتایج میتواند ناشی از تعداد کم نمونه تحقیق 
یا تأثیر عوامل دیگر بر میزان رضایت شغلی افراد باشد. اما با توجه به ادبیات پیشینه پیشنهاد میگردد عالوه بر نیازهای 
زیستی و اقتصادی مثل ایجاد فرصتهای پیشرفت، نیازهای معنوی مانند احترام، اعتبار، حیثیت اجتماعی و کمالجویی 
در اولویت قرار گیرند. زیرا از طرفی کارکنانی که فرصتهای مناسب و مطلوب اندکی برای پیشرفت و ترقی دریافت 
میكنند، نسبت به کار و سازمان خود نگرشهای منفی دارند؛ و از طرف دیگر انطباق شغلی و وجود روابط اجتماعی 
مناسب در محیط کار، رضایت شغلی منابع انسانی را به همراه دارد، لذا نیازهای مادی با نیازهای معنوی باید با هم 

توآم شوند.
و  مثبت  رابطه  بدنی  تربیت  دبیران  کلیه  شغلی  رضایت  با  انگیزشی  عوامل  بین  که  داد  نشان  تحقیق  سوم  یافته 
معنیداری وجود دارد؛ بطوریكه بین عوامل انگیزشی با رضایت شغلی در مردان همبستگی و در زنان عدم همبستگی 
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گزارش شد. با این حال، با پذیرش این موضوع که محور اصلی هر سازمان نیروی انسانی است؛ و یک مدیر زمانی 
میتواند موفق باشد که بداند چه شاخصهایی در افراد انگیزش ایجاد میكند. بر این اساس با توجه به ادبیات پیشینه 
پیشنهاد میشود مدیر و دبیران موفق باید رفتارهای حمایتی- خودپیروی، سبک رهبری تحولگرا، جو انگیزش تبحر 
محور، انگیزش پیشرفت، تفكر قانونگذار و قضاوتگر، احساس هویت، مشارکت در تصمیم، مزایای متقابل، انتصاب 
افراد شایسته و در مجموع پاداشهای معنوی و مادی را در محیط مدیریتی خود بوجود آورند تا در پرتو ایجاد انگیزش 

بیشتر در سازمان رضایتمندی بیشتری حاصل گردد. 
یافتههای پایانی تحقیق نشان داد که رگرسیون پیشبینی رضایت شغلی از روی عوامل انگیزشی معنیدار نمیباشد. به 
عبارت دیگر انگیزش به تنهایی نمیتواند رضایت شغلی را پیشبینی کند؛ که به نظر میرسد عوامل دیگری جهت پیش 
بینی رضایت شغلی مورد نیاز است. از این سو پیشنهاد می گردد تحقیقات آینده عوامل دیگری که بر رضایت شغلی 

تأثیر دارند را بررسی کنند؛ تا محیط منابع انسانی سازمان با رضایت مندی بیشتر سبب بهرهوری باال شود.
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