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چکیده
هدف از این حتقیق بررسی عوامل انگیزشی -هبداشتی
معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود که
با روش حتقیق توصیفی -حتلیلی و به صورت میدانی
اجنام شد .جامعه آماری را کلیه معلمان تربیت
بدنی استان کرمانشاه تشکیل میدادند .منونه حتقیق
 72معلم تربیت بدنی درنظر گرفته شد .برای منونه-
گیری از روش خوشهای چند مرحلهای استفاده شد .به
منظور مجعآوری اطالعات از پرسشنامه دموگرافیکی و
پرسشنامه عوامل انگیزشی -هبداشتی دانت و مهکاران
( ) 111استفاده شد .برای جتزیه و حتلیل اطالعات از
آمار توصیفی و مهچنین از آمار استنباطی شامل
آزمون کاملوگروف -امسیرنف؛ آزمون  tمستقل و آزمون
مهبستگی کندال استفاده شد .نتایج نشان داد که که
تفاوت معنی داری بین عوامل هبداشتی معلمان مرد و
زن تربیت بدنی وجود دارد ()p>1/10؛ اما بین
عوامل انگیزشی معلمان مرد و زن تربیت بدنی
تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( .)p<1/10مهچنین
عوامل هبداشتی با جنسیت ( )r=1/ 7و وضعیت تأهل
( )r=1/ 11رابطه مثبت و معنیداری داشت؛ اما
-

دانشجوی دکرتی مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هتران
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
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عوامل انگیزشی با ویژگیهای دموگرافیکی منونههای
حتقیق رابطه معنیداری را نشان نداد (.)p<1/10
واژگان کلیدی :عوامل انگیزشی -هبداشتی ،معلمان
تربیت بدنی ،کرمانشاه.

مقدمه
انگیزش و عوامل موثر بر آن از مباحث مطرح در رفتار
سازمانی میباشد که از اواسط دهه  1 1با ظهور هنضت
روابط انسانی و مسائل علوم رفتاري پا به عرصه مدیریت
گذاشت و از دهۀ  11به بعد موضوعاتی چون انگیزش و
مسائل انگیزشی در سازمانها گسرتش یافت و امروزه به
عنوان یکی از مسائل مهم و اساسی در هر سازمانی حمسوب
میشود که توجه مدیران سازمانها را به خود جلب کرده
است (رابینز ، 27 ،ترمجه کبیری ،ص  .)11بدیهی
است در کنکاش براي سازگاري افراد با مشاغل الزم است که
انگیزش نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ انگیزش افراد
متفاوت است و عوامل خمتلفی از راههاي گوناگون
برانگیزش آهنا اثر متفاوت میگذارند .به عالوه انگیزش
ً براساس مقتضیات شخصی و موقعیتی که در
هر فرد احتماال
آن قرار گرفته تفاوت دارد (قره خانی .) 20 ،درك
صحیح از انگیزش میتواند به عنوان یک ابزار با ارزش،
به منظور شناخت علل رفتار در سازمانها و پیش بینی
تأثیرات اقدامات مدیریتی به کار آید .مهچنین با
شناخت انگیزش میتوان رفتارها را در سازمانها به
طریقی هدایت کرد که اهداف فردي و سازمانی تأمین شود.
بر این اساس انگیزش عبارت است از حالتی درونی که
انسان را به اجنام فعالیت خاصی ترغیب میکند .برخی از
صاحبنظران انگیزه را مهان نیاز ،خواسته ،متایل یا
نیروي درونی میدانند ،که افراد را براي اجنام کار
).
راغب می سازد (رضاییان ، 22 ،ص
حبث انگیزش در علوم اجتماعی و مدیریت از جایگاه
ویژهاي برخوردار است .چون متام روشهاي مدیریت و جنبه
کاربردي آن براي باال بردن انگیزههاي افراد و ترغیب
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آنان و هببود عملکرد میباشد .بررسی شیوههاي رفتار
کارکنان و علل و خواستههاي افراد از سازمان و مشاغل-
شان و انگیزه افراد براي اجنام دادن کار از نظر
مدیران و سرپرستان بسیار قابل توجه و امهیت است .مدیر
یا سرپرستی که آگاه باشد کارکنان او کارها را چرا
اجنام می دهند ،میتواند مسائل و مشکالت آنان را برطرف
سازد ،به مهین ترتیب مدیر خواهد توانست هنگام
تصمیمگیري یا تغییرات سازمانی پیامدهاي آن را به
خوبی پیش بینی کند (علوی ، 2 ،ص  .) 1با توجه به
موارد فوق منظور از انگیزش شغلی جمموعه عوامل روانی
که آماده کننده و نیرو دهنده به فرد جهت اجنام وظایف
حموله در شغل میباشد؛ به طوري که موجبات رغبت و میل به
).
کار در او را فراهم میکند (رضاییان ، 22 ،ص
یکی از نظریههاي مهم انگیزش نظریه دو عاملی هرزبرگ
است .این نظریه توسط پژوهشگران مؤسسه خدمات روان
شناختی پیتسبور گ به رهربي فردریک هرزبرگ ارائه
گردید .اساس نظریه هرزبرگ را مفهوم نیاز تشکیل میدهد
 .)1در واقع این
 ، 2ص
(حقیقی و مهکاران،
تئوري بر دو عامل انگیزشی -هبداشتی بنا هناده شده
است .در این نظریه مدیر به کنرتل عواملی که موجب
رضامندي یا تنفر میشود؛ می پردازد .بر طبق این
نظریه یک سري عوامل از مجله موفقیت کاري و قدرشناسی
موجب افزایش انگیزش در افراد شده که از این عوامل به
عنوان عوامل انگیزشی یاد میشود زیرا این عوامل منجر
به رضایت شغلی میشوند .در حالیکه یک سري دیگر از
عوامل که از آهنا به عنوان عوامل نگهدارنده یا هبداشتی
یاد میشود وجودشان در کار ضروري است؛ زیرا اگر
نباشند باعث نارضایتی کارکنان میشود مانند حقوق و
شرایط فیزیکی حمل کار که باعث انگیزش افراد منیشوند.
. Herzberg’s
. Pisnsboorg
. motivational - hygienic factors
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هرزبرگ میگفت زمانی که افراد از کار خود احساس
نارضایتی دارند این عامل به حمیط کار و درمقابل در
زمان احساس خشنودي و رضایت این عامل به خود کار
).
مربوط است (رضاییان ، 22 ،ص
عوامل انگیزشی که توسط فردریک هرزبرگ عنوان شده
شامل پیشرفت و ترقی ،بازشناسی و تقدیر ،قدرت تصمیم
گیري ،مسئولیت پذیري و جنبه ذاتی کار میباشد ،که این
عوامل باعث ا یجاد انگیزه در کارکنان براي تالش بیشرت
میشود .عوامل هبداشتی از نظر هرزبرگ شامل خط مشیء
سازمان ،شرایط کاري حقوق و دستمزد ،امنیت شغلی،
سرپرستی و روابط بین افراد میباشد که بنا به نظر
هرزبرگ این عوامل باعث انگیزش نشده و فقط از
، 2
نارضایتی افراد جلوگیري میکنند (استات،
ترمجه گنجی و شریفی ،ص  .) 1یک مدیر خوب زمانی
میتواند موفق باشد که بداند چه چیزهایی در افراد
انگیزش ایجاد میکند و یکی از وظایف مدیریت ایجاد
انگیزه در کارکنان است (حقیقی و مهکاران ، 2 ،ص
.)1
تردیدي نیست که هسته و حمور اصلی هر سازمان نیروي
انسانی آن است؛ که اگر این منبع ازانگیزش کافی
برخودار باشد بدون شک توان و استعداد خود را در جهت
حتقق خبشیدن هدفهاي آن سازمان بکار خواهد برد .از این
رو مدیران با احاطه به حنوه انگیزش کارکنان و
انگیزههاي آنان می توانند در حتقق اهداف سازمان
وافزایش سطح اثرخبشی و بازدهی آن گام بردارند
(الوانی ، 71 ،ص .) 0
عالوه بر شناسایی عواملی که باعث رضایت و انگیزش
افراد در سازمان می شود ،توجه به مسائلی که در
جلوگیري از نارضایتی کارکنان مؤثر است نیز بسیار
امهیت دارد .زیرا عالوه بر جذب نیرو ،مسئله نگهداري آن
در سازمان نیز حائز امهیت است .بنابراین بررسی این
عوامل و ارتباط آهنا با نارضایتی کارکنان و تعیین
میزان امهیت هر یک از آهنا از امهیت بسزائی برخوردار
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است .زیرا مدیرانی که خواستار حذ ف عوامل نارضایتی
هستند می توانند آرامش را فراهم کنند ولی لزوما موجب
انگیزش منیشوند .در واقع آهنا به جای انگیزش به
کارکنان خود به آهنا آرامش و عدم رضایت میخبشند.
در شرایطی که این عوامل وجود داشته باشند ،مدیران
افراد نارضایتی خنواهند داشت؛ اما انگیزش هم
ً با
ندارند .براساس نظر هرزبرگ این عوامل مستقیما
فعالیت کاري افراد در ارتباط نیست؛ اما وقتی که
کیفیت آهنا کاهش یابد باعث نارضایتی کارکنان می شود.
زیرا این عوامل فقط پیش شرط هستند و در جلو گیري از
.) 2
نارضایتی تأثیر دارند (حقیقی و مهکاران،
نائلی (  ) 7در حتقیقی به تعیین نگرش شغلی مدیران
دبیرستاهناي استان خوزستان بر پایه نظریه هرزبرگ
پرداخت .نتایج به دست آمده از این نشان داد که
پیشرفت شناختگی و نفس کار در رضایت شغلی مدیران امهیت
اساسی دارد و برخالف نظر هرزبرگ ،ارتقاي شغلی ،رشد و
مسئولیت به خشنودي آهنا کمکی منیکند (جهانیان،
 .) 7جهانیان (  ) 7در حتقیقی با عنوان بررسی
رضایت شغلی معلمان در مدارس راهنمایی شهرستان
دامغان بر مبناي نظریه هرزبرگ؛ به این نتیجه رسید
که عوامل انگیزشی نقش مهمی در ایجاد رضایت شغلی
دارد؛ اما جامعه مورد مطالعه نقش عوامل هبداشتی را
در ایجاد رضایت شغلی مؤثرتر میدانستند .در واقع
نتایج برخالف نظریه هرزبرگ بود.
صاحب الزمانی ( ) 70در حتقیقی با عنوان بررسی
میزان رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی متام وقت دانشگاه
آزاد اسالمی واحدهاي مستقر در هتران بر اساس نظریه
هرزبرگ به این نتیجه رسید که  % 0 /1از اعضای
هیأت علمی از عوامل هبداشتی و  % 1/از عوامل
انگیزشی رضایت متوسط داشتند .نورخبش( ) 71در
حتقیقی با عنوان بررسی انگیزش شغلی اعضاي هیأت علمی
دانشکدههاي تربیت بدنی سراسر کشور براساس نظریه دو
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عاملی هرزبرگ به این تنایج دست یافت که بین
انگیزش شغلی و عوامل انگیزشی و هبداشتی جامعه مورد
مطالعه تفاوت معنی داري مشاهده نشد .بین انگیزش
شغلی و عوامل انگیزش تفاوت معنی داري مشاهده نشد؛ در
حالی که بین انگیزش شغلی و عوامل هبداشتی تفاوت معنی
دار بود .مهچنین بین عوامل انگیزشی و عوامل هبداشتی
زنان و مردان با متغیرهاي سن ،میزان حتصیالت ،سابقه
تدریس رابطه معنی داري مشاهده نشد (باستانی،
.) 72
عبدالکریمی ( ) 77به بررسی رضایت شغلی اعضاي
هیأت علمی دانشکدههاي علوم تربیتی در هتران براساس
نظریه هرزبرگ پرداخت .بر خالف نظریه هرزبرگ ،عوامل
انگیزشی در رضایت شغلی آنان و عوامل هبداشتی در
نارضایتی شغلی اعضاء هیأت علمی از حلاظ آماري اثر
معنی دار نداشت .به عبارت دیگر این نظریه در جامعه
مورد مطالعه مورد تأیید قرار نگرفت (سرداری،
 .) 21باستانی ( ) 72به بررسی رابطه عوامل
انگیزشی-هبداشتی نظریه هرزبرگ با رضایت شغلی اعضاء
هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی هتران پرداخت .نتایج
این حتقیق نشان داد که بین عوامل انگیزاننده و
رضایت شغلی رابطه مستقیم وجود دارد .سرداری () 21
در حتقیقی با عنوان بررسی و مقایسه رضایت شغلی
اعضاي هیأت علمی دانشگاه آزاد و دولتی زجنان بر مبناي
نظریه هرزبرگ به این نتایج رسید که بین عوامل
هبداشتی و رضایت شغلی اعضا هیأت علمی مهبستگی معنی
داري وجود دارد و بین رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی
دانشگاه آزاد و دولتی زجنان تفاوت معنی داري وجود
ندارد ،مهچنین بین جنسیت و رضایت شغلی و بین وضعیت
تأهل و رضایت شغلی ،بین مدرك حتصیلی و رضایت شغلی
جامعه مورد مطالعه و حتقیق ارتباط معنی داری وجود
ندارد .لیندهومل و جنیفر ( ) 111در بررسی انگیزش
شغلی معلمان ورزش دبیرستانهای آمریکا به این
. Lindholm & Jenifer
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نتیجه رسیدند که آهنا نسبت به انگیزه اجنام کار و
شناخت ادراك ضعیفی را از خود نشان دادند در حالیکه به
حمرکهاي احساس وابستگی و تعلق بطور معنی داري پاسخ
مثبت دادند (سرداری.) 21 ،
آدریان فارن هام و مهکارا ن ( ) 111به بررسی
ارتباط بین انگیزش شغلی و شخصیت براساس نظریه
هرزبرگ پرداختند .نتایج این بررسی نشان داد که عوامل
بیرونی (حمیطی) در افزایش امهیت عوامل انگیزشی نقش
دارد در حالیکه عوامل عصبی و روانی جزء عوامل هبداشتی
حمسوب شده و در انتخاب شغل بسیار امهیت دارد .مهچنین
عوامل روانی با عوامل هبداشتی ارتباط دارد .بری ن
(  ) 11در حتقیق حتت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رضایت
و نارضایتی شغلی کارکنان تایلندي به نتایج دست یافت
که عوامل مؤثر بر رضایت شغلی به ترتیب جذابیت شغل؛
ارتباط با هم ردیفان و مهتایان؛ موفقیت و ارتباط با
رئیس و شرایط کاري میباشند .مهچنین عواملی که باعث
نارضایتی کارکنان شد عبارتند از ماللت و خستگی؛ اجنام
کارهاي تکراري؛ ارتباط با مهردیفان؛ ارتباط با رئیس
و شرایط کاري.
ماریکامانی سرا و مهکارا ن ( ) 110حتقیقی را با
عنوان رضایت شغلی بر مبناي نظریه هرزبرگ اجنام
دادند .آهنا گزارش کردند رضایت شغلی مفهومی است که
داراي دو بعد است .این ابعاد عوامل انگیزشی و هبداشتی
میباشند؛ به عبارت دیگر نتایج این حتقیق نظریه
هرزبرگ را تأیید کرد.
لی ما و مهکاران ( ) 110در حتقیقی به بررسی رضایت
مشرتیان و سرویس هاي خدماتی براساس نظریه هرزبرگ
پرداختند .آهنا به این نتیجه رسیدند که عوامل هبداشتی
و فراهم کردن آهنا فقط پیش نیاز است .در حالیکه عوامل
. Adrian Furnham et al
. Brein
. Marricamanisera et al
. Lima et al
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انگیزشی و فراهم شدن آن کلیدي است که به وسیله آن
مشرتي به رضایت واقعی می رسد.
داف و مهکارا ن ( ) 111در حتقیقی به بررسی
رضایتمندی کارکنان ادارات حسابداری و امور مالی
بر اساس نظریه هرزبرگ پرداختند .نتایج این حتقیق
نشان داد که مهمرتین دلیل نارضایتی آنان از شغل
خودشان ،اختالف حقوقی بین مشاغل صنعتی و دانشگاهی
بود .مهچنین مهمرتین دلیل براي جذاب کردن شغل از دید
آنان افزایش سطح حقوق و دستمزد بود.
پارسون و آدلینا ( ) 111در حتقیقی که به بررسی
انگیزش و رضایت شغلی کارکنان پرداخته بود؛ به این
نتیجه رسید که دو عامل ویژگی و خصوصیات شغل ومهچنین
روابط شخصی در رضایت و نارضایتی افراد مؤثر است .در
مورد عامل اول از تئوري هرزبرگ استفاده کردند که در
حبث عوامل درونی تنوع کاري سطح آزادي عمل و استقالل و
موقعیت براي رشد و ترقی خود و در حبث عوامل خارجی ،حمل
کار ،امنیت شغلی ،ساعت کاري و شرایط مهم بودند.
مهمرتین عامل نارضایتی سطح پایین حقوق بود البته
شرایط سخت کاري و ساعات کاري زیاد نیز در درجات بعدي
امهیت قرار داشتند .فابیو و مهکارا ن ( ) 1 1در
حتقیقی به این نتیجه رسیدند که بین عوامل
انگیزشی و هبداشتی در کارکنان زن و مرد تفاوت
معنی داری وجود دارد .مهچنین آهنا گزارش کردند که
عوامل هبداشتی در زنان بیشرت از مردان در ایجاد
رضایت شغلی اثر گذار است.
با توجه به نتایج حتقیقات فوق یکی از وظایف
اولیه مدیران ایجاد انگیزه در کارکنان است؛ به
گونهاي که عملکرد آهنا به باالترین سطح ممکن برسد و به
طور منظم درحمل کار حاضر شده و براي عملی شدن هدفها و
تصمیمهاي سازمان کوشش کنند .با توجه به نقش مهم و
. A Duff
. Parson & Adelina
. Fabio et al
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حیاتی معلمان ورزش در حتقق خبشیدن به هدفهاي تربیت
بدنی؛ حمققان بر آن شدند که به بررسی عوامل
انگیزشی -هبداشتی معلمان ورزش بپردازند؛ تا به این
سواالت پاسخ دهد که چه تفاوتی بین عوامل انگیزشی-
هبداشتی معلمان تربیت بدنی زن و مرد استان
کرمانشاه وجود دارد؟ مهچنین و چه ارتباطی بین
ویژگیهای دموگرافیکی و عوامل انگیزشی -هبداشتی
وجود دارد؟

روش شناسی حتقیق
روش حتقیق این پژوهش توصیفی -حتلیلی میباشد که به
صورت میدانی اجرا شد و در آن به بررسی عوامل
انگیزشی -هبداشتی معلمان تربیت بدنی استان
کرمانشاه براساس نظریه هرزبرگ پرداخته شد.
جامعه آماری این حتقیق را کلیه معلمان تربیت
بدنی استان کرمانشاه تشکیل میدادند که بر اساس
آخرین استعالم از آموزش و پرورش استان کرمانشاه
 117نفر بودند .برای انتخاب منونه از روش منونه-
گیری چند مرحلهای خوشهای استفاده شد .منونه حتقیق
دبیر
براساس جدول حجم منونه گیری مورگان 72
تربیت بدنی درنظر گرفته شد .به منظور مجعآوری
ویژگیهای
ساخته
حمقق
پرسشنامه
از
اطالعات
دموگرافیکی شامل سن ،وضعیت تأهل ،وضعیت حتصیالت و
وضعیت تغذیه استفاده شد .مهچنین برای مجع آوری
اطالعات در مورد عوامل انگیزشی -هبداشتی از
پرسشنامه استاندارد عوامل انگیزشی هبداشتی دانت
و مهکاران ( ) 111استفاده شد .پرسشنامه مذکور
براي اندازه گیري عوامل انگیزشی  -هبداشتی است که
توسط دانت و مهکارانش ( ) 111طراحی شده است .این
پرسشنامه که بر اساس نظریه هرزبرگ طراحی شده و از
پایایی  %11برخوردار است .در کشور ما توسط
. Demographic
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عبدالکریمی به راهنمایی عالقه بند ( ) 77پایلوت
شده و از پایایی  %21برخوردار است .این پرسشنامه
شامل  1سؤال و در دو خبش طراحی شده است .خبش اول که
سؤاالت انگیزشی را در بر میگیرد شامل  7سؤال و خبش دوم
سؤاالت هبداشتی با  1سؤال می باشد.
به منظور سامان دادن و خالصه کردن منرات خام و
توصیف اندازههای به دست آمده از منونهها از
شاخصهاي آمار توصیفی (میانگین ،% ،فراوانی،
احنراف معیار و انواع جدولها) استفاده شد .مهچنین
در این پژوهش برای بررسی نرمال بودن توزیع داده-
ها از آزمون کاملوگروف -امسیرنوف؛ از آزمون t
مستقل برای بررسی تفاوت در گروههای حتقیق و از
آزمون مهبستگی کندال برای تعیین روابط استفاده
شد .عملیات آماری توسط نرم افزار spss 1اجنام گرفت
و دادهها در سطح معنیداری ( )p<1/10جتزیه و حتلیل
شدند.

نتایج و یافتههای حتقیق
نتایج حتقیق نشان داد که میانگین سننی منوننههنای
حتق یق  0/1با ا حنراف مع یار  / 0بود .مهانگو نه
ن شان داده شده ا ست از ن ظر
که در منودار مشار
 %زن بودننند% 1 /0 .
جنسننیت  % 02/مننرد و /2
متأهل و  % 2/0جمرد بودند.
48.2

58.2

60
40

%
20
0

منودار

 .توزیع درصد فروانی جنسیت منونههای حتقیق
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ن شان داده شده ا ست
مهانگو نه که در منودار
منو نه های حتق یق از ن ظر و ضعیت حت صیلی  % 2/د یپلم؛
 % 7/7فوق د یپلم % 0/ ،لی سانس و  % 1/فوق
لیسانس بودند.
45.1

50
37.7

40

9.2

8.1

%

30
20
10
0

(منودار

 .توزیع درصد فروانی وضعیت حتصیلی منونه های
حتقیق

ن شان داده شده ا ست
مهانگو نه که در منودار
منو نه های حتق یق از ن ظر سابقه خدمت  % 2/7بین
 %بین  0تا  1سال % 7/1 ،بین
تا  0سال/2 ،
%
 1تا  0سال % 7/7 ،بین  0تا  1سال و /2
بین  1تا  0سال بودند.
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منودار

%

60
40
20
0

 .توزیع درصد فراوانی وضعیت سابقه کاری منونه
های حتقیق

و نتننایج آزمننون
مطننابق بننا جنندول مشنناره
کاملوگروف -امسیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع
نل
نوط عوامن
نای مربن
نه دادههن
ند کن
نخص شن
نا ،مشن
دادههن
انگیز شی -هبدا شتی از یک توز یع طبی عی بر خوردار
هستند؛ از این رو برای جتزیه و حتلینل دادههنا از
آزمونهای پارامرتیک استفاده شد.
جدول

 .نتایج آزمون کاملوگروف -امسیرنوف برای بررسی
نرمال بودن دادهها

متغیر

n

Z

sig

عوامل انگیزشی

7

1/11

1/27

عوامل هبداشتی

7

1/1 7

1/71

نتیجه آزمون
دادهها نرمال
است
دادهها نرمال
است

و نتایج آزمون  tمستقل و
مطابق با جدول مشاره
با توجه به میزان  tو  p< 1/10مشنخص منیشنود کنه
ت فاوت مع ناداری م یان عوا مل هبدا شتی در معل مان
ترب یت بدنی مرد و زن و جود دارد .ا ما بین عوا مل
انگیز شی در بین معل مان ترب یت بدنی مرد و زن
تفاوت معنی داری وجود ندارد.
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جدول  .نتایج آزمون  tمستقل برای نشان دادن تفاوت
عوامل انگیزشی -هبداشتی در معلمان تربیت بدنی مرد و زن
احنراف
میانگین
متغیر
گروهها
معیار
2/1 1
07/ 1
عوامل
زن
هبداشتی
1/101
7/ 0
مرد
/ 1
1/11
عوامل
زن
انگیزشی
/111
1/111
مرد
**در سطح  p<1/1معنی دار است.

t
- 2/1 1

درجه
آزادی
7

1/ 11

7

sig
1/11

**

1/2

و ن تایج آز مون ک ندال و
م طابق با جدول مشاره
با توجه به مینزان  rو  p< 1/10مشنخص منیشنود کنه
ارت باط مع ناداری م یان عوا مل هبدا شتی با جن سیت
( )r=1/ 7و وضعیت تأهل( )r=1/ 11وجود دارد؛ امنا
عوامل انگیزشی با ویژگیهای دموگرافیکی منونههنای
حتقیق رابطه معنیداری را نشان منیدهند(.)p< 1/10
جدول  .نتایج آزمون مهبستگی کندال برای نشان دادن
ارتباط عوامل انگیزشی -هبداشتی با ویژگیهای دموگرافیکی
منونههای حتقیق
متغیر

آماره

جنسیت

سن

وضعیت
تأهل

وضعیت
حتصیالت

سابقه
کاری

عوامل
هبداشتی

r

**1/ 77

1/1 1

**1/ 11

- 1/1 0

1/ 12

1/21

1/71

عوامل
انگیزشی

1/11

1/002

1/11

r

1/1

1/171

- 1/1 1

sig

1/2

1/ 1

sig

**در سطح

1/700

1/1 1

1/1 1

1/17

1/0 1

 p<1/1معنی دار است.

حبث و نتیجه گیری
هدف از این حتقیق بررسی عوامل انگیزشی – هبداشنتی
معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه براساس نظریه
هرز برگ بود .نتایج حتقیق نشان داد که بین عوامل
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هبداشتی معلمان زن و مرد تربیت بدنی تفاوت معننی-
داری وجود دارد ( .)p> 1/10این نتیجه بنا نتنایج
حتقی قات جهان یان (  ،) 7لی ما ( ،) 110ای داف و
مهکننننناران ( ،) 111ننننننائلی (  ،) 7صننننناحب
الز مانی( ،) 70الیزا بت پار سون( ،) 111ماری کانی
سرا و مه کاران ( ،) 110با ستانی ( ) 72و فابیو و
مهکنناران ( ) 1 1مهخننوانی دارد؛ امننا بننا نتننایج
حتقی قات نورخبش ( ) 71و ع بدالکریمی () 77مه خوانی
ندارد .ا ین نتی جه مو ید ا ین ا مر ا ست که ن قش
عوا مل هبدا شتی در معل مان ترب یت بدنی زن بی شرت از
معل مان ترب یت بدنی مرد ا ست .بر ا ین ا ساس ز نان
با و جود عوا مل هبدا شتی در حمیط شغلی خود بی شرت از
مردان انگیخته منیشنوند و رضنایتمندی بیشنرتی از
شغلی خود در مقایسه بنا منردان نشنان منیدهنند.
بنابراین حضور عوامل هبداشتی منیتوانند سنهم بنه
سزایی در انگ یزش شغلی آ هنا دا شته با شد .ن تایج
ن شان داد که عوا مل انگیز شی در مردان و ز نان
دارای تفننننننناوت معننننننننی داری نبنننننننود
( .)p< 1/10این امر میتواند منودار این امر باشند
که مردان و زنان با حضور عوامل انگیزشی در شنغل-
شان برانگیخ ته شده و در صورت عدم ح ضور ا ین
عوامل از مالکیت شغلی خود نارضایتی ندارند.
از دیگر نتایج این حتقیق این بود که در بین
ویژگیهای دموگرافیکی منونههای حتقیق تنها عوامل
هبداشتی با جنسیت و وضعیت تأهل رابطهمثبت و معنی-
داری نشان دادند ()p> 1/10؛ اما عوامل انگیزشی
با ویژگیهای دموگرافیکی منونههای حتقیق رابطه
معنیداری نداشتند( .)p< 1/10در توضیح این نتیجه
میتوان اینگونه عنوان کرد که عوامل هبداشتی نقش
پر رنگ تری در مقایسه با عوامل انگیزشی در
ارتباط با ویژگیهای دموگرافیکی دارند .بر اساس
نظریه هرزبرگ عدم حضور عوامل هبداشتی میتواند
منجر به نارضایتی شغلی و حتی ترک شغل شود؛ اما
عدم حضور عوامل انگیزشی منجر به نارضایتی شغلی
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منیشود؛ بلکه نقشی حرکت دهنده و انگیزاننده
دارد .با این تفسیر مسئوالن و دست اندرکاران
آموزش و پرورش بایستی توجه بیشرتی به عوامل
هبداشتی داشته باشند .از دیرباز مدیران و
کارفرمایان براي بدست آوردن بازدهی بیشرت و هبره وري
نیروي کار به دنبال راههاي خمتلفی میگشتند .به
عبارتی دیگر هر روز به فکر ایجاد انگیزه بیشرت در
کارکنان خود بودند تا بدین وسیله سود بیشرتي عایدشان
شود و یا به اهداف سازمان خود دست یابد .در این راستا
عدهاي به انسان از بعد اقتصادي نگاه کرده اند و تنها
نیازهاي او را نیازهاي مادي می دانستند و در پی این
بودند که با رفع نیازهاي مادي وي را برانگیزانند و به
کار بیشرت و هبرت رهنمون سازند .بدین جهت به دنبال
افزایش حقوق و دستمزد آهنا انتظار هبره بیشرتي را
داشتند .اما این تئوریهای با گذشت زمان بی
کفایتی خود را برای ایجاد رضایت شغلی نشان
دادند .رفته رفته تئوریهاي دیگر انگیزشی نیز شکل
گرفت و به انسان نه فقط به عنوان فردي که به دنبال رفع
نیازهاي مادي خود است بلکه به عنوان فردي که به
نیازهاي معنوي خود نیز میاندیشند نگاه شد.
پژوهشگران نیز حتقیقاتی را در این زمینه اجنام دادند و
به نتایج مثبتی دست یافتند .آهنا به این نکته پی
بردند که انسانها عالوه بر رفع نیازهاي مادي خود به
دنبال موقعیتهایی هستند که بتوانند نیازهاي درونی
خود را از حلاظ کسب منزلت ،احرتام و موفقیت نیز ارضاء
منایند .عالوه بر این نظریه پردازان دیگري براي ایجاد
انگیزش درکارکنان؛ تئوریهاي دیگري نیز ارائه کردند
که در جمموع میتوان گفت هر کدام از این نظریههاي
انگیزشی از دیدگاه خاص مانند روانشناسی ،مطالعات
اجتماعی ،جامعه شناسی و مسائل اقتصادي بیان شده است.
اگر چه منیتوان گفت تنها یکی از این نظریهها داروي درد
مسائل و مشکالت ناشی از عدم انگیزش در کارکنان
سازمانها میباشد؛ ولی با توجه به موقعیت و شرایط هر
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جامعه و یا هر سازمانی میتوان از این نظریهها هبره
گرفت .الزم است مدیران سازمانها با آشنایی کامل با
این تئوریها و پژوهشهاي اجنام شده در این زمینه،
راهکارهاي مناسب انگیزشی را به کار بندند تا به
اهداف سازمان خود دست یابند.
مهان طوری که از حتقیقات مربوط به انگیزش شغلی
استنباط میشود؛ این مفهوم سازمانی به معناي میزان
عالقه و انگیزهاي است که هر فرد نسبت به شغل و حمیط کار
خود نشان میدهد .انگیزش شغلی مفهوم تازه اي در دنیاي
حتقیقات است که کمرت مورد توجه حمققان قرار گرفته ،زیرا
ً براي بررسی وضعیت شغلی افراد از مفهوم
معموال
روانشناختی دیدگاههاي متفاوتی را در رابطه با
رفتارهاي سازمانی پیش روي مدیران قرار میدهند .به
طوری که ظرافت در تشخیص برخی مفاهیم مربوطه میتواند
به اثرخبشی بیشرت سازمانهاي متبوع منجر شده و
کاربردهاي عملی مفیدي در رابطه با ارتقاء سطح کیفی و
کمی سازمان داشته باشد .برطبق این اصل انگیزش شغلی
معلمان تربیت بدنی خود یکی از اساسی ترین پایههاي
عملکرد هبرت است که در دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت
که مهان موضوع هبره وري در آموزش و پرورش است مؤثر
میباشد .بنابراین جلب رضایت این قشر و ایجاد انگیزش
شغلی در آهنا از امهیت ویژهاي برخوردار است .لذا توصیه
میشود که به تأمین عواملی که منجر به رضایت
شغلی و ایجاد انگیزش در معلمان میشود ،توجه
بیشرتی شود .زیرا که اگر این قسمت مهم از اجتماع
ما مورد توجه قرار گیرد و مراتب رضایتمندی و
انگیزش شغلی آن فراهم شود؛ به تبع آن سایر خبش
های اجتماعی مرتبط با آن نیز از مزایا و فواید
آن هبره مند میشود.
منابع فارسی
استات ،دیوید؛ اي .) 2 (.روان شناسي مدیریت ،ترمجه
كامران گنجي و علريضا شریفي ،چاپ اول  ،ص . 12
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براساس نظریه ...
) .مدیریت عمومي .نشرني .هتران ،ص

الواني .سیدمهدي71(.
. ۵
باستانی ،حممود .) 72(.بررسی رابطه عوامل انگیزشی و

هبداشتی نظریه هرزبرگ با رضایت شغلی اعضا هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی هتران .پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشگاه هتران.

جهانیان؛ رمضان .) 7 (.بررسی رضایت شغلی معلمان بر
مبناي نظریه هرزبرگ در مدارس راهنمائی شهرستان
دامغان .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت
معلم.
حقیقي ،حممد علي و مهكاران .) 2 (.مدیریت رفتار سازماني،
چاپ دوم ،انتشارات ترمه ،ص .1
رابینز اسیفن .) 72(.مباني رفتار سازماني ،ترمجه قاسم
كبريي ،انتشارات دانشگاه آزاد ،ص.۹1 ،
رضائیان؛ علي .) 22(.مباني سازمان و مدیریت ،انتشارات
مست ،هتران ،ص .۴۴
سرداري؛صدیقه .) 21(.بررسی و مقایسه میزان رضایت شغلی

اعضاي هیات علمی دانشگاه دانشگاه آزاد و دولتی زجنان بر
اساس نظریه هرزبرگ  .پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه
تربیت معلم.

صاحب الزمانی؛ حممد .) 70(.بررسی رضایت شغلی اعضاي هیات
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد هاي مستقر در هتران
.پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد واحد علوم و
حتقیقات.
و
مدیریت
روانشناسی
اهلل.) 2 (.
امین
علوي،
سازمان(رفتار سازمانی).چاپ پنجم مركز آموزش مدیریت
دوليت ،ص . 1
قرهخانی؛ حسن .) 20(.بررسی عوامل انگیزشی و هبداشتی
معلمان تربیت بدنی شهر هتران ،پایان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس.
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