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چکیده
هدف :هدف این تحقیق بررسی اثر مداخلهای کارگاه انگیزش شغلی بر تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان لرستان
بود.
روششناسی :روش تحقیق نیمه تجربی است که از طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید .آزموودنیهوا بوه دو گوروه
کنترل و تجربی تقسیم گردید و افرادی که دارای کاهش انگیزش شغلی و افزایش تحلیل رفتگی شغلی بودند ،بوه ننووان گوروه
آزمایش در کارگاه انگیزش شغلی شرکت کردند؛ همچنین روش نمونه گیری هدفمند بود و در نهایت  45نفر از افرادی انتخوا
شدند که دارای انگیزش شغلی پایین و تحلیل رفتگی شغلی باالتر از حد اسوتاندارد بودنود .جهوت تجووزیه و تحلیول دادههوا و
ارزیابی تغییرات متغیر وابسته درون گروها از آزمون تی همبسته ،برای ارزیابی متغیر وابسته بین گروهها ،از آزمون تی مسوتقل
و از تحلیل کوواریانس ،به منظور اثربخشی دوره انگیزش شغلی بر تحلیل رفتگی شغلی استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد ،شرکت در کارگاه در افزایش انگیزش شغلی گروه تجربی موثر بود ،همچنوین سوح تحلیول رفتگوی
شغلی گروه تجربی بعد از شرکت در کارگاه انگیزش شغلی ،کاهش معنی داری داشت و بعد از گذشت شش مواه از کارگواه ،اثور
انگیزش شغلی بر تحلیل رفتگی شغلی معلمان در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار نبود.
نتیجهگیری :تشکیل کارگروههای تخصصی در بررسی و ارائه راه حل جهت افزایش انگیوزش شوغلی و کواهش تحلیول رفتگوی
شغلی معلمان تربیت بدنی ،از نتایج نمده این تحقیق بود.
واژههای کلیدی :اثر مداخلهای ،انگیزش شغلی ،تحلیل رفتگی شغلی ،معلمان تربیت بدنی.
* نویسنده مسئول :تلفن16353135139 :
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مقدمه
انسانها برای فعالیت خود انگیزههای متفاوتی دارند و اولویت بندی آنها برای همه یکسان نمیباشد (کانودرا و فرانو .)4005،1
انگیزش شغلی4افراد که وارد سازمان میشوند ممکن است ،یکسان نباشد .از جمله نوامل موثر بر انگیزش شوغلی مویتووان بوه
حقوق و مزایا ،شور و نشاط در محیط کار ،امنیت شغلی ،نالقه به شغل و روابط اجتمانی مناسو در محول کوار ،ماهیوت کوار،
قدردانی و جال بودن کار اشاره کرد (کیدان4014 ،3؛ تیدک .)4005 ،5انگیزش در اصحالح به معنای پویایی و حرکت اسوت .از
نظر سازمانی انگیزه نبارت است از :نامل درونی که بانث تغییر در رفتار و حرکت در مسیر پیشبرد و اهوداف سازمانی میشوود
(قربانی .) 4010،انگیزش شغلی از مهمترین نوامل تاثیرگذار در موفقیت و نق ماندگی سیستم بوده ،در صورت بی توجهی بوه
آن بانث هدر رفتن منابع سازمانی میشود (هزاوه ای .)4004 ،نتایج محالعات نشان داده است که سانات کوار طووالنی و زیواد،
کمبود حقوق و دستمزد ،نداشتن امنیت شغلی ،ندم استقالل شغلی و منابع ناکافی ،به ننوان نوامل مورتبط بوا بوی انگیزگوی و
بانث ناامیدی ،بیان شده است (خواجا 4و همکاران4005 ،؛ اپلتن و دوول .)1991 ،6در محالعات مربوط به ارتباط بوین انگیوزش
شغلی و سح کارآیی ،بی انگیزگی موج کاهش کارآیی فرد در سازمان میشود (حنیفی .)4002 ،نواملی همچوون انگیوزش و
دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی معلمان بر بهرهوری کلی مدارس اثر گذارند .توجه بوه انگیوزش شوغلی کارکنوان بوه خصوو
بررسی نوامل تاثیر گذار در انگیزش شغلی امروزه در اغل مراکز نلمی ،به ننوان ی

اصل پذیرفته شده و محالعوات زیوادی در

مووووورد اهمیت و تاثیر آن انجام شده است (شستل .)4002 ،2در محالعه انجوام شده توسوط اسومیت 1و همکواران ( )4001و
ایسوم ،)4000(9حقوق و مزایا به ننوان ی

نامول مووثر در ریوایت شوغلی گوزارش شوده اسوت .توری10و همکواران ()1993

معتقدند ،با افزایش میزان ریایت شغلی ،خالقیت و مولد بودن فرد نیز افزایش مییابد؛ انگیزههای کاری بیشتر و غیبت از کووار
کمتر میشود .اسپیر11و همکاران ( )4000بیان میدارند ،برای آن که انگیزه شغلی معلمان افوزایش یابود ،آنوان نیواز بوه سوح
باالیی از خود مختاری حرفهای و چالش ذهنی دارند و باید احساس کنند که برای جامعوه مفیدنود ،روابوط خووبی بوا همکواران
داشته و به جای فعالیتهای متفرقه غیر آموزشی ،وقت بیشوتری را بوا دانوش آمووزان بگذراننود .فراهوانی و همکواران ()1391
معتقدند که از دیدگاه دبیران تربیت بدنی ،سایر دبیران آموزش و پرورش ،نگرش مساندی درباره درس تربیت بدنی ندارند و آن
را درسی تلقی میکنند که تالش کمتری نیاز دارد .به نظر میرسد ،معلمان تربیت بودنی بوه دلیول نوور کوار و همچنوین نودم
تجهیزات کافی در مدارس و اشتیاق دانش آموزان به زنگ ورزش که الجرم در انجام وظایف تخصصی تاثیر گذار است ،نسبت به
معلمان دیگر دروس ،بیشتر در معرض کاهش سح انگیزش شغلی هستند و پرداختن به ارتقاء سح انگیوزش شوغلی بایود در
دستور کار ادارات آموزش و پرورش قرار گیرد .مورد دیگری که به دنبال کاهش انگیزش شغلی میتواند در بین معلموین ورزش
بوجود آید ،مویور تحلیل رفتگی شغلی است .صادقی بروجردی ( ،)1314تحلیل رفتگی14را به مفهوم تهی شدن از ویژگیهوای
خود به نلت تحلیل رفتگی ،یکی از منابع جسمی یا ذهنی تعریف کرده و اظهار داشته که این امر نتیجۀ تالش بسیار زیاد بورای
رسیدن به بعضی از انتظارهای غیر واقعی است که توسط خود فرد یا جامعه به وی تحمیول مویشوود .از سووی دیگور ،تحلیول
1. Chandra and Frank
2. Job Motivation
3. Kidane
4. Thiedke
5. Khuwaja
6. Appleton and Dowell
7. Schiestel
8. Smith
9. Easom
10. Terry
11. Spear
12. Burnout
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رفتگی شغلی ،نونی پاسخ فرد به نوامل فشارزای میان فردی در محیط کار است که در تماسهای مکرر و بیش از حد ظرفیوت
کارکنان با دیگران بانث ایجاد تغییراتی در نگرشها و رفتار وی نسبت به دیگران میشود .کاهش انرژی جسمی و روانی نیوروی
انسانی ،پایین آمدن سح مقاومت نسبت به بیماریها ،افزایش ندم ریایت و بدبینی و نهایتوا افوزایش غیبوت از کوار و کواهش
کارآیی فردی و سازمانی ،از جمله این پیامدهاست (سانتچی .)1310،از نظر مسلش و جکسوون ،)1914(1تحلیول رفتگوی یو
پاسووخ روانشوناختی در مقابوول فشووار کووار اسووت کووه بووا سووه حالووت فرسووودگی نووووواطفی ،4نوودم موفقیووت فووردی3و از خووود
بیگانگی5مشخص میشود و بین افرادی که به نونی با اربا رجور سرو کار دارند ،مویتوانود بوروز نمایود .همچنوین مسولش و
جکسون ( ،)1996تحلیول رفتگوی شوغلی را سوندروم خسوتگی فیزیکوی و هیجوانی میدانند که در نتیجۀ افزایش گرایشهای
منفی شغلی و از دست دادن احساس نالقه به همکاران ایجاد میشود .نوامل مؤثر در تحلیل رفتگی شوغلی نبارتنود از :نوامول
محیحی ،فردی و سازمانی .در سازمانهای آموزشی یکی از نواملی که هم جنبه فردی و سازمانی و فوووووورهنگی دارد و نقوش
مهمی در بروز تحلیل رفتگی شغلی بازی میکند ،نوامل انگیزشی مربیان یا معلمان آموزشی است .در ایون میوان بوا توجوه بوه
جنبه نملی آموزش تربیت بدنی ،داشتن انگیزش شغلی برای دبیران تربیت بدنی از ارکان سیستم آموزشی محسوو مویشوود.
چنانچه درس تربیت بدنی توسط معلمان با انگیزه آموزش داده شود ،میتوانود سوالمتی جسومی و روانوی دانوش آمووزان را در
دوران تحصیل و بعد از آن تأمین نماید (آشتیانی .)1315 ،از جملوه نوامل سازمانی که بوه فرسوودگی شوغلی منجور میشوود،
سوب

مودیریت ،مقوررات کواری خشو

و انعحاف ناپذیر ،ندم امنیت شغلی و فرصتهای اندک برای ارتقواء اسوت (زمینوی ،و

همکاران .)1390،محالعات نشان میدهد ،تحلیول رفتگوی شوغلی بوا نوامول مختلفوی ماننود ،نوزت نفوس 4و سوالمت

روانوی6

(بشلیده )1390،سرسختی روانی و تا آوری (نریمانی )1311 ،کیفیت زندگی کاری (پرداختچی )1311 ،حمایتهای اجتمانی
(پیامی بوساری )1329 ،جو سازمانی (رمضانی نژاد )1311 ،ارتباط دارد .صادقی بروجردی و نلی آبوادی ( ،)1390در تحقیقوی
تحت ننوان" بررسی ویعیت تحلیل رفتگی انضاء هیأت نلمی دانشگاههای دولتوی غور کشوور" اظهوار داشوتند کوه تحلیول
رفتگی انضاء هیأت نلمی ،کمتر از حد متوسط بود؛ همچنین مهمترین نامل تحلیل رفتگی شغلی ،تهوی شودن از ویژگویهوای
شخصی بود و بین مدرک تحصیلی و تحلیل رفتگی نیز ،تفاوت معنی داری وجود داشت و افراد دارای مدرک تحصیلی دکتوری،
دارای سح تحلیل رفتگی بیشتری نسبت به افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند .صادقی بروجردی و همکواران (،)1393
در تحقیقی دیگر در خصو

شناسایی نوامل فشارزای شغلی معلمان تربیت بدنی اسوتان کوووردستان هوم بیوان داشوتند کوه

معلمان ورزش با سابقه کووواری کمتور ،استرس بیشتری را نسبت به بقیه درک مویکننود و معلموان زن ،اسوترس بیشوتری را
نسبت به مردان تجربه میکنند .میزان استرس در معلمانی که تحصیالت باالتر داشتند بیشتر بود ،ولی سوابقه کوار ،جنسویت و
میزان تحصیالت با نوامل فشارزای شغلی سازمانی ،ارتباط معنی داری نداشت .براساس یافتههای تحقیق ابراهیموی و همکواران
( ،)1394بین فرسودگی شغلی و مدیریت زمان کارکنان فعوال و غیرفعوال ،تفواوت معنوی داری وجوود داشوت؛ همچنوین بوین
فرسودگی شغلی و مدیریت زمان کارمندان و انضای هیأت نلمی فعال و غیر فعال ورزشی نیز ،تفاوت معنی داری مشاهده شود.
وی به این نتیجه رسید که احتماال افراد فعال به فرسودگی شغلی کمتری مبتال میشوند ،همچنین احتماال این افراد از مهوارت
مدیریت زمان بهتری برخوردار میباشند .ممکن اسوت کواهش فرسوودگی شوغلی ناشوی از فعالیوت بودنی بتوانود بورای افوراد،
فرصتهای بهتری جهت مدیریت مناس تر زمان مهیا کند .نتایج تحقیق فراهانی و همکواران ( )1391نشوان داد ،بوین نوامول
1. Maslach and Jackson
2. Emotional Exhaustion
3. Decreased Personal Accomplishment
4. Depersonalization
5. Self-Esteem
6. Mental health
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انگیزشی آلدفر1و تحلیل رفتگی شغلی ارتباط مستقیمی وجود دارد؛ اما فقط دو نامل نیازهای وابستگی و نیازهای فیزیولوژیکی،
پیش بینی کننده تحلیل رفتگی شغلی معلمان بود .پور نباس و همکاران ( )1394در تحقیقی با ننوان اثربخشوی کارگواههوای
خودکارآمدی حرفهای بر اشتیاق شغلی کارکنان بخش اداری دانشگاه اصفهان با تقسیم  46نفر در دو گروه تجربی و کنترل ،اثور
کارگاه خود کارآمدی را بر اشتیاق شغلی ،مورد بررسی قرار داد .آزموودنیها بووه روش نمونوهگیوری تصوادفی از بوین کارکنوان
دانشگاه اصفهان انتخا و به صورت تصادفی در دو گوروه جوایگزین شدند .هر دو گروه بوا آزمووون خودکارآموودی حرفووهای و
آزمون اشتیاق شغلی بتز و هاسکت 4در پویش آزموون و پوس آزموون ،مورد ارزیابی قرار گرفتنود .در موورد گوروه آزمووایش دو
جلوسه آموزش انجام شد و در گروه کنترل ،هیچ مداخلووهای صووورت نگرفوت .نتوایج ایون پوژوهش بووا اسووتفاده از تحلیوول
کوواریوانس نشان داد که شرکت در کارگاههای خودکارآمدی حرفهای ،بر افزایش اشتیاق شوغلی کارکنوان دانووشگاه اصووفهان
بوه طوور معناداری موثر بوده است؛ همچنین این کارگاهها بر افوزایش ابعاد سه گانه اشوتیاق شوغلی شوامل ،انورژی حرفووهای،
فوداکاری حرفهای و شیفتگی حرفهای موثر بوده است .ارقند و همکاران ( )1393بیان کردند کوه بووین ابعوواد تحلیول رفتگوی
شغلی و همچنین بین ابعاد سرمایۀ اجتمانی در معلمان تربیت بدنی ،تفاوت معناداری وجود دارد و اولویوت در تحلیول رفتگوی
مربوط به کاهش بازده نملکرد و در سرمایۀ اجتمانی مربوط به شهروندی سازمانی است .یافتهها نشووان داد کوه بوین سورمایۀ
اجتمانی با تحلیل رفتگی شغلی معلمان ،رابحۀ منفی و معناداری وجود دارد و با افزایش میزان سرمایۀ اجتمانی ،تحلیل رفتگی
شغلی این افراد کاهش مییابد .نتایج تحقیق ریایی صوفی و همکاران ( )1393نشان داد ،بین متغیر تعهد سازمانی و مؤلفههای
ناطفی و هنجاری آن با تحلیل رفتگی شغلی ،رابحه معنی داری وجود دارد؛ اما بین تعهد مستمر و تحلیل رفتگی شغلی ،رابحوه
معنی داری مشاهده نشد .گریفین 3و همکاران ( )4010در تحقیقی ننوان کردند که تحلیل رفتگی ی

پاسخ منفوی اسوت کوه

برای کارمندان و سازمان مضر است .لمبرت 5و همکاران ( )4010گوزارش کوردهانود که فرسودگی شغلی ،پاسخی منفوی اسوت
که به وسیله محیط کاری به وجود میآید ،همچنین ابتکار باالی فرد در شغلش موج کاهش فرسودگی شغلی میشود.
آنجلی  ) 4014( 4در ی

مدل تشریحی که نشان دهنده ارتباط بین آموزش انگیزش شغلی و ریایت شغلی بود بیان کرد،

بین انگیزش شغلی و ریای ت شغلی معلمان همبستگی وجود ندارد و اگر انتظارات حرفهای (شغلی) معلمان حاصل نشود،
ریایت شغلی کاهش مییابد .بیکر و کاستا ) 4014( 6در تحقیق مروری در مورد فرسودگی شغلی مزمن و نملکرد روزانه
کارکنان به این مویور اشاره کردند که خستگی و کاهش توانایی در طول روز ،از نتایج افزایش تحلیل رفتگی شغلی است و
تحلیل رفتگی ،بانث کاهش تعامل با دیگران میشود .کلیپا و باژینا )4014( 2بیان کردند ،نامل استرس و فشار کاری بانث
فرسودگی شغلی است که در نهایت با افزایش تعداد کارکنان واجد شرایط و افزایش حقوق و دستمزد ،این نوامل فشارزا کمتر و
تحلیل رفتگی رو به کاهش میرود .تاربی

و باسکان )4014( 1اشاره کردند ،به طور طبیعی هر سازمانی نیاز دارد تا اهداف

خود را بحور اثربخش بازنگری و تحلیل نماید و دستیابی به اهداف آموزشی سازمان میتواند ناملی برای افزایش انگیزش
کارکنان باشد .وی 9و همکاران ( ،)4016در خصو
رسید که ی

ارتباط فرسودگی شغلی با ریایت شغلی معلمان کشور چین به این نتیجه

رابحه معکوس معنی داری بین فرسودگی شغلی و ریایت شغلی معلمان وجود دارد و ریایت شغلی مرتبط با

سح حقوق ،ارتقاء و نظارت و کنترل است و محالعات نشان داد که مدیران جهت جلوگیری از فرسودگی شغلی ،باید اقدام به
)1. Existence, Relatedness, Growth (ERG
2. Betz and Hacket
3. Griffin
4. Lambert
5. Anghelache
6. Bakker and Costa
7. Clipa and Bogheana
8. Turabik and Baskan
9. Wei
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روشهای افزایش ریایت شغلی و نملکرد معلمان کنند .مالنین و ساولنین ،)4016( 1بر تاثیر جو مدرسه بر ریایت شغلی و
فرسودگی شغلی  654نفر از معلمان کشور فنالند پرداختند و نشان دادند که جو مدرسه تاثیر مثبتی بر خودکارآمدی و ریایت
شغلی معلمان دارد؛ همچنین خودکارآمدی تاثیر مثبتی در ریایت شغلی و تاثیر منفی در فرسودگی شغلی دارد .در تحقیق
دیگر توسط فرنت 4و همکاران ( ،)4016با هدف نقش انگیزش شغلی در معلمان تازه کار به این نتیجه رسیدند که در سه سال
اول شغل نواملی مانند ،محیط مدرسه از جمله ایافه کار ،نظارت وکنترل ،شناخت و احساس محیط جامعه و مدرسه و
همچنین نوامل مربوط به سالمت روانی معلمان ،از جمله خستگی یا فرسودگی ناطفی ،نگرش نسبت به شغل یا تعهد شغلی و
رفتارهای کالس درس ،از جمله موارد موثر بر انگیزش شغلی است .با توجه به نتایج تحقیقات پژوهشگران مختلف و همچنین
مشکالت حوزه آموزشی و تربیتی ،مخصوصا در زمینه درس تربیت بدنی و ورزش ،تا حدود زیادی متفاوت از بقیه دروس است و
به آن مانند درس ریایی یا شیمی نگاه نمی گردد .نلت این تفاوت این است که درس ورزش ،ارتباط زیادی با تجهیزات ورزشی
مدرسه دارد؛ یعنی تجهیزات و محیط ورزشی ،تاثیر زیادی بر نحوه آموزش شاگردان توسط مربی دارد .مویور دیگر اینکه
دیدگاه مدیران ،روسای مدرسه و والدین نیز نسبت به درس ورزش ،کمتر از دروس دیگر است .ماهیت درس ورزش این است
که ورزش ی

درس باز است؛ یعنی سرفصل مشخصی ندارد و از ی

مدرسه به مدرسه دیگر امکانات و تواناییها ،متفاوت است.

از طرفی دیگر توانایی جسمی و روانی شاگردان نیز ،با همدیگر متفاوت است و این احتمال وجود دارد که نقصان و کاستی در
تجهیزات ،ماهیت ورزش و نگاه مدیران و والدین به ورزش ،بانث کاهش انگیزش و افزایش تحلیل رفتگی شغلی معلمان ورزش
شود .با توجه به تحقیقات و ندم تشابه این تحقیق (از لحاظ جامعه آماری ،روش اجرای تحقیق ،تشکیل دو گروه کنترل و
تجربی ،تاثیر متغیرها بر همدیگر و نتایج) با تحقیقات دیگر ،محققین کوشش میکنند تا یمن تعیین میزان انگیزش شغلی و
تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی ،تاثیر آموزش انگیزش شغلی را بر میزان تحلیل رفتگی شغلی ،مورد بررسی قرار دهند
و بدین منظور با طراحی و اجرای کارگاه انگیزش شغلی به ننوان ی

شیوه نامه اجرایی و آموزشی ،جهت جامعه آماری معلمان

تربیت بدنی ،بدین مهم دست یابند .مسلما امروزه مبحث پرداختن به ورزش و رشد تندرستی ،باید از سنین پایه و نوجوانی
شرور شود و قشر دانش آموزان همان جامعه پایه ای است که چنانچه ورزش و فعالیت بدنی در آنان نهادینه شود ،در آینده به
فراخور این اهمیت جامعه تندرست و سالم خواهیم داشت و پر وای است که یکی از افرادی که در ایجاد این نالقمندی و رشد
تندرستی جامعه هدف موثر است ،معلمان ورزش است و تحقیق پیش رو سعی کرده است تا فرآیند پژوهشی خود را روی این
جامعه هدفگذاری کند .بر همین اساس سئوالی که ذهن محقق را به خود مشغول داشته ،این است که آیا کاهش و افزایش
سح انگیزش شغلی بر میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان لرستان تاثیر گذار است یا خیر؟ و بعد از گذشت
شش ماه از برگزاری کارگاه بعد از پس آزمون ،محال

بیان شده در کارگروههای گروه تجربی ،چه تاثیری در سح تحلیل

رفتگی شغلی معلمان خواهد داشت؟
روش شناسی
روش تحقیق حایر ،از نور نیمه تجربی است که از طرح پیش آزمون و پس آزمون ،آزمودنیهوا بوه دو گوروه کنتورل و تجربوی
تقسیم گردید و افرادی که دارای کاهش انگیزش شغلی و افزایش تحلیل رفتگی شغلی بودند ،در قال گروه آزمایش در کارگواه
انگیزش شغلی محابق ی

شیوه اجرایی کارگاهی شرکت کردند .محقق در این تحقیق ،از روش نمونوهگیوری هدفمنود اسوتفاده

نمود و بدین منظور افرادی باید انتخا میشد که دارای انگیزش شغلی پایین تر از حد اسوتاندارد (محوابق دسوتور پرسشونامه
پایین تر از میانگین نمره  )4/4و تحلیل رفتگی شغلی باالتر از حد استاندارد (محابق دستور پرسشنامه بواالتر از  )4/9باشوند .از
1. Malinen and Savolainen
2. Fernet
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بین 960معلم تربیت بدنی ( 534نفر زن و  441نفر مرد) استان لرستان 100 ،نفر از معلمان ورزش انتخا و بر این اسواس 62
نفر از این معلمان که دارای کاهش انگیزش شغلی و تحلیل رفتگی شغلی بودند ،در این جایگاه قرار گرفتند که از ایون گوروه در
نهایت تعداد  45نفر حایر به مشارکت در این تحقیق شدند .تویی اینکوه بوا توجوه بوه اینکوه روش تحقیوق نیموه تجربوی و
آزمایشگاهی بود و نیازمند برگزاری کارگاهها بصورت موثر و اثر بخش بود ،سعی شد تا از معلمان برخی شهرسوتانهوای اسوتان
استفاده شود که توانایی حضور در کارگاه را داشته و یمنا نالقمند به شرکت در کارگاه نیز باشند .همچنین مواردی مانند ،بعد
مسافت شهرهای استان و فضای برگزاری کارگاه در طول ی

هفته ،هزینهها و دقت در انتخوا کارگروههوا از محودودیتهوای

تحقیق بود که بانث شد تا درنهایت به ندد  100نفر بسنده شود .بر این اساس و محابق دستور پرسشنامهها ،افرادی کوه دارای
کاهش انگیزش شغلی و افزایش تحلیل رفتگی شغلی بودند ،در دو گروه کنترل و آزمایش (تجربی) به دو گروه مساوی  42نفوره
زن و مرد ( 13نفر زن و  15نفر مرد) تقسیم شدند.
گردآوری دادههای تحقیق نیز ،از طریق دو پرسشنامه مجزای انگیزش شغلی هرمنس )1922( 1با  19سوئوال (در اصول تعوداد
سئواالت پرسشنامه  49سئوال بود) و تحلیل رفتگی شغلی مسلش ( )1911بوا  41سوئوال انجوام شود .بوه منظوور تسوهیل در
برداشت مفاهیم و پاسخگویی دقیق آزمودنیها به سئواالت و بر اساس نور تحقیوق و جامعوه آمواری و مشوورت اسواتید خبوره،
روایی محتوایی و صوری پرسشنامهها توسط  4نفر از اساتید رشتههای مختلف مدیریت (مدیریت آموزشوی ،مودیریت اجرایوی و
مدیریت پژوهشی و مدیریت ورزشی) بررسی شد؛ همچنین آلفای کرونباخ پرسشنامهها به ترتیو  :پرسشونامه انگیوزش شوغلی
 0/19و پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی  0/15به دست آمد و پس از اصالح و تائید نهایی ،موورد اسوتفاده قورار گرفوت .پوس از
غربالگری و تعیین گروههای کنترل و تجربی ،گروه تجربی در جلسات کارگاه انگیزش شغلی در قال  5مویوور بوه مودت یو
هفته و هر روز از سانت  1تا  11صب و نصر از سانت  15تا  16به صوورت میودانی و بحوث و گفتگوو شورکت نمودنود ،بودین
ترتی در ابتدا هر چند آزمودنیها نالقهای به مشارکت در بحثها نداشتند ،لکن بعد از ایجواد محیحوی مشوارکتی و هموراه بوا
ایجاد انتماد و جوی صمیمانه ،آزمودنیها مشکالت خود در رابحه با نلل کواهش انگیوزش و افوزایش تحلیول رفتگوی شوغلی را
اظهار داشتند و سپس همین مشکالت شغل معلمی ورزش بر اساس مدلهای مدیریتی ،در کارگاه کالسه بندی گردید و بر پایه
همین مویونات ،معلمان در گروههای کاری چهارگانه با نناوین  .1کوارگروه ارزیوابی و ارزشویابی معلموان ورزش .4 4کوارگروه
الویتهای آموزشی معلمان .3 3کارگروه انجمن اولیاء و مربیان  .55کارگروه حرکات اصوالحی 4شورکت نمودنود و بعود از پایوان
کارگاه نیز ،معلمان اقدام به تکمیل پرسشنامه (پس آزمون) نمودند .گروه کنترل نیز ،همزمان بدون شرکت در کارگواه آموزشوی
پرسشنامه را مجددا پر نمودند و اثرات این مداخله پس از پایان کارگاهها و اثور مانودگاری 6آن بعود از گذشوت  6مواه از کارگواه
انگیزش شغلی ،از طریق روشهای آماری مناس تجزیه و تحلیل گردید .به منظور اطمینان از طبیعی بودن دادههوای گوروههوا
(گروه آزمایش و کنترل) ،از آزمون غیر پارامتری
آزمونهای پارامتری

کلمووگروف -اسومیرنوف 2اسوتفاده شود .بورای تجزیوه و تحلیول دادههوا ،از

استفاده گردید که بدین منظور با استفاده از نرم افزار اسپیاساس 1نسوخه  ،45از آزموون توی همبسوته

جهت ارزیابی تغییرات متغیر وابسته درون گروه ،تی مستقل برای ارزیابی متغیر وابسته بین گروهها و از تحلیول کوواریوانس بوه
منظور اثربخشی دوره انگیزش شغلی بر تحلیل رفتگی شغلی استفاده شد.
1. Heremans
2. Educational Priorities Workgroup
3. Evaluation & Measurement Workgroup
4. Parents & Coaches Workgroup
5. Corrective Exercise Workgroup
6. Durability Effect
)7. Kolmogorov- Smirnov (K-S
8. SPSS v.24
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یافتهها
اطالنات بدست آمده از طریق پرسشنامه ویژگیهای فردی نشان داد کوه از  45نفور 51/1 ،درصود معلموان زن و  41/9درصود
معلمان را مرد ،همچنین13درصد کاردانی 49/4 ،درصد معلمان دارای مدرک کارشناسی و همچنین  42/1درصد معلمان دارای
مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بودهاند .ویعیت سنی معلمان به پنج طبقه تقسیم شده است .نتایج نشوان مویدهود ،سون 2/5
درصد معلمان بین  40-44سال 9/4 ،درصد سن معلمان بین  46-30سال و  31/4درصد بین  40/5 ،31-34درصود بوین -50
 36و  31/4درصد باالتر از  50سال سن دارند .ویعیت رشته تحصیلی پاسخگویان ،به دو طبقه تقسیم شده است .نتوایج نشوان
میدهد ،از مجمور  45نفر 13/3 ،درصد دارای مدرک تربیت بدنی و 16/2درصود دارای مودرک غیور از تربیوت بودنی هسوتند.
مولفههای سن ،سابقه خدمت و سح تحصیالت به تفکی

بیوان گردیوده

دو گروه تجربی و کنترل نیز ،در جدول شوماره یو

است.
جدول  -3ویژگیها و اطالنات آزمودنیها در دو گروه تجربی و کنترل
سن آزمودنیها(فراوانی)
مولفه

سطح تحصیالت(فراوانی)

سابقه خدمت(فراوانی)

تجربی

کنترل

مولفه

تجربی

کنترل

مولفه

تجربی

کنترل

 40تا  44سال

1

3

کمتر از 4سال

4

3

دیپلم

0

0

 46تا  30سال

1

5

 6تا  10سال

2

4

کاردانی

4

4

 31تا 34

11

6

 11تا  14سال

10

6

کارشناسی

14

12

 36تا  50سال

1

3

 16تا  40سال

5

4

10

4

 50سال به باال

6

11

 40سال به باال

5

11

کارشناسی ارشد و باالتر

به منظور اطمینان از طبیعی بودن دادههای گروهها (گروه آزمایش و کنترل) ،از آزمون غیر پارامتری

کلموگروف  -اسومیرنوف

استفاده شد .در این محالعه تمامی متغیرها به دلیل اینکه سح معنی داری بویش از  0/04داشوته ،از توزیوع طبیعوی برخوودار
بودند و از آزمونهای پارامتری

استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول 4ارائه شده است.

جدول -2آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف برای دادههای مربوط به متغیرها در گروه تجربی و کنترل
پس آزمون

پیش آزمون
کلموگروف -اسمیرنوف

سح معنی داری

کلموگروف -اسمیرنوف

سح معنی داری

انگیزش شغلی-گروه تجربی

1/441

0/014

0/204

0/202

تحلیل رفتگی شغلی-گروه تجربی

1/400

0/044

0/203

0/206

انگیزش شغلی -گروه کنترل

1/034

0/435

0/149

0/592

تحلیل رفتگی شغلی -گروه کنترل

0/144

0/405

0/445

0/919

متغیرها

محابق جدول  ، 3بین انگیزش شغلی گروه تجربی در پیش آزمون و متعاق آن شرکت در کارگاه و سپس تکمیل پرسشنامههوا
در مرحله پس آزمون انگیزش شغلی ،تفاوت معنی داری مشاهده گردیود و شورکت در کارگواههوای طراحوی شوده در افوزایش
انگیزش شغلی از میانگین  4/55به  3/12با اطمینان  99درصد موثر واقع گردید .این در حالی اسوت کوه آزموودنیهوای گوروه
کنترل بدون شرکت در کارگاه ،فاقد تغییر معنیداری در انگیزش شغلی بودند .بر اساس دستورالعمل پرسشنامه ،انگیزش شغلی
اگر میانگین بیشتر از  4/4باشد ،میزان انگیزش شغلی باال و اگر کمتر از  4/4باشد ،میزان انگیزش شغلی پایین است.
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جدول 1ـ مقایسه پیش آزمون و پس آزمون انگیزش شغلی با آزمون تی همبسته در گروه تجربی و کنترل
پیش آزمون

گروه

پس آزمون

درجه آزادی

آماره تی

سطح معناداری

9/139

0/001

0/666

0/411

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

تجربی

4/556

±0/416

3/121

±0/301

46

کنترل

4/562

±0/495

4/411

±0/494

46

متغیر بعدی که محق ق بعد از افزایش سح اولیه انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی به واسحه شرکت در کارگاه انگیزش شغلی
به دنبال بررسی آن در گروه تجربی بود ،مویور تحلیل رفتگی شغلی معلمان بود که مشواهده گردیود ،اثور مداخلوه ای متغیور
انگیزش شغلی محابق پرسشنامههای تکمیل شده تاثیر معنی داری در کاهش سح تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیوت بودنی
داشته است؛ این در حالی است که تغییر معنی داری در سح تحلیل رفتگی شغلی گروه کنترل مشاهده نگردید که در کارگواه
انگیزش شغلی شرکت ننمودهاند .محابق جدول شماره  ،5مقایسه دادههای پیش آزموون و پوس آزموون متغیور تحلیول رفتگوی
شغلی در گروه تجربی نشان میدهد که میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان در مرحله پس آزمون بوا میوانگین  4/16بوا مرحلوه
پیش آزمون با میانگین  5/46تفاوت معنی داری دارد.
جدول 4ـ مقایسه پیش آزمون و پس آزمون تحلیل رفتگی شغلی با آزمون تی همبسته در گروه تجربی و کنترل
پیش آزمون

گروه

پس آزمون

درجه آزادی

آماره تی

سطح معناداری

1/993

0/001

0/351

0/236

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

تجربی

4/169

±0/106

5/469

±0/511

46

کنترل

4/901

±0/604

4/949

±0/463

46

بر اساس دستورالعمل پرسشنامه اگر میانگین بیشتر از  4/9باشد ،میزان تحلیل رفتگی شغلی پایین و اگور کمتور از  4/9باشود،
میزان تحلیل رفتگی باال است؛ بنابراین با  99درصد اطمینان میتوان گفت که میزان تحلیول رفتگوی شوغلی معلموان در گوروه
تجربی در مرحله پس آزمون ،کمتر از میزان تحلیل رفتگی شغلی آنان در مرحله پیش آزمون است .در نتیجوه محقوق بوه ایون
نتیجه رسید که افزایش سح

متغیر انگیزش شغلی ،میتواند بانث کاهش سح تحلیل رفتگی شغلی شود و بر نکوس کواهش

سح انگیزش شغلی ،بانث افزایش تحلیل رفتگی شغلی میشود .همچنین گروه کنترل بدون شرکت در کارگاه انگیزش شغلی،
شاهد تغییری در تحلیل رفتگی خود نبوده است و از میانگین  4/9به میانگین  4/94تفاوت معنی داری با اطمینان 0/99درصود
مشاهده نگردید .برای بررسی معناداری میزان تغییرات بدست آمده و تعیین اندازه اثرات انگیزش شغلی در بین معلموان تربیوت
بدنی ابتدا نمرههای پیش از مداخله تعدیل شد و سپس از آزمون تحلیل کوواریانس بین گروهی ،میانگین پس آزموون اسوتفاده
گردید که نتایج حاصل از بررسی و تحلیل این فرییه تحقیق ،در جدول  4نشان داده شده است.
جدول  5ـ مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرههای تحلیل رفتگی شغلی در گروه تجربی و کنترل
گروه ها

پیش آزمون
میانگین

انحراف استاندارد

تجربی

5/469

0/511

کنترل

4/949

0/463
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همانحور که در جدول  6مشاهده میشود ( f=146/06و سح معناداری برابر با  )p=0/001نتایج نشان میدهد که دوره
اتا نشان میدهد که  21درصد

انگیزش شغلی به صورت معناداری ،سح تحلیل رفتگی شغلی را کاهش میدهد .مقدار یری
از تغییرات ،ناشی از متغیر انگیزش شغلی بوده است.

جدول  9ـ نتایج تحلیل کواریانس اثرات انگیزش شغلی بر کاهش تحلیل رفتگی شغلی معلمان
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره آزمون ()F

سطح معناداری

اندازه اثر

مدل تصحی شده

42/099

4

13/459

69/32

0/001

0/231

نرض از مبدأ

41/040

1

41/040

102/64

0/001

0/621

پیش آزمون

4/155

1

4/155

15/46

0/001

0/44

گروه

45/641

1

45/641

146/06

0/001

0/214

خحا

9/960

41

0/194

کل

236/264

45

کل تصحی شده

32/049

43

منبع

محقق به منظور مقایسه بین مقادیر انگیزش شغلی و تحلیل رفتگی شغلی در گروه کنترل و تجربی در مرحلوه پوس آزموون ،از
آزمون  tمستقل استفاده نمود که نتایج آن در جدول شماره  2بیان گردیده است.
جدول 1ـ نتایج آزمون تی مستقل پیرامون پس آزمون انگیزش شغلی و تحلیل رفتگی شغلی در گروه تجربی و کنترل
مولفه

انحراف

خطای معیار

استاندارد

میانگین
0/025

42
42

تعداد

گروه

میانگین

پس آزمون انگیزش

گروه تجربی

3/414

0/311

شغلی

گروه کنترل

4/602

0/536

0/015

پس آزمون تحلیل

گروه تجربی

5/469

0/511

0/010

42

رفتگی شغلی

گروه کنترل

4/94

0/463

0/101

42

t

معنی داری

6/049

0/001

9/944

0/001

جهت بررسی اثر ماندگاری کارگاه ،محقق بعد از شش ماه مجددا اقدام به توزیع پرسشنامهها در بین معلمانی کرد که در کارگاه
شرکت داشتند  .جهت بررسی تغییرات تحلیل رفتگی شغلی در بین معلمان گروه تجربی ،نمرات تحلیل رفتگی شغلی معلمان
در مرحله پیگیری نسبت به مرحله پس آزمون ،این معلمان از آزمون تی همبسته استفاده گردید .تا ویعیت پایداری نتایج در
طول زمان ،مورد سنجش قرار گیرد.
جدول -5نتیجه آزمون تی وابسته برای مقایسه تغییرات میانگین تحلیل رفتگی شغلی گروه تجربی در مرحله پس آزمون و پیگیری
متغیر
تحلیل رفتگی شغلی

مرحله پس آزمون گروه تجربی

مرحله پیگیری گروه تجربی

میانگین

انجراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آماره آزمون
()t

درجه آزادی

سح معناداری

5/46

0/511

3/91

0/441

4/61

49

0/014

با توجه به نتایج جدول  1بر اساس آماره آزمون تی همبسته ،میزان تی حاصله در تحلیل رفتگی شغلی معلموان ،برابور بوا 4/61
است؛ همچنین با توجه به اینکه تفاوت میانگین بین نمرات تحلیل رفتگی شغلی در بین معلمان گوروه تجربوی در مرحلوه پوس
آزمون ( )M=5/46با مرحله پیگیری ( )M=3/91معنی دار است ()p=0/014؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت کوه دوره انگیوزش
شغلی بر تحلیل رفتگی شغلی معلمان در طول زمان ،از پایداری مناسبی برخوردار نبوده است .هر چنود میوزان تحلیول رفتگوی
89

رئوف و همکاران

مدیریت منابع انسانی در ورزش /زمستان  /6931سال  /5شماره 6

شغلی در مرحله پیگری نسبت به مرحله پس آزمون در گروه تجربی افزایش اندکی داشته ،اما میزان تحلیول رفتگوی شوغلی در
مرحله پیگری نشان میدهد که این مقدار باالتر از مرحله پس آزمون است .در واقع نتیجوه تحقیوق نشوان داد ،بعود از گذشوت
شش ماه مجددا معلمان دچار تحلیل رفتگی شغلی شدهاند و کارگاه آموزشی در طوالنی مدت کم اثر بوده است.
بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق انگیزش شغلی به ننوان متغیر پراش ،ناملی اساسی و پایه فرض گردید که بر اساس نتایج تحقیق کاهش آن،
سب

افزایش تحلیل رفتگی شغلی و افزایش آن ،موج

کاهش تحلیل رفتگی میشود .نتایج تحقیق نشان داد ،معلمانی که به

ننوان گروه تجربی در کارگاه انگیزش شغلی شرکت نمودهاند ،شاهد کاهش معنی دار سح تحلیل رفتگی شغلی از میانگین
 4/16به  5/46با اطمینان  99درصد بودهاند .محققین در کارگاه انگیزش شغلی در ابتدا چهار مویور مجزا با انتخا ی

نفر به

ننوان سرگروه را مشخص نمودند که در هر کارگروه نیز ،تعداد شش نفر بر حس نالقه به ننوان نضو کارگروه انتخا گردید.
کارگروهها شامل .1 :کارگروه ارزیابی و ارزشیابی معلمان ورزش .4کارگروه الویتهای آموزشی معلمان .3کارگروه انجمن اولیاء و
مربیان  .5کارگروه حرکات اصالحی بود که بعد از بحث و بررسی هرکدام از گروهها ،اقدام به جمع بندی مشکالت تخصصی هر
کارگروه و ارائه راه حلها نمودند .بهترین نتیجه ای که در طول برگزاری کارگاه بدست آمد ،احساس مشارکت معلمان در بیان و
حل مشکالت شغل دبیری ورزش و انتقاد آزادنه از مشکالت اجرایی و مدیریتی بود که تا کنون چنین فضای نقادانه و آزادانهای
به معلمین داده نشده بود تا بتوانند در مورد مسائل و انتظارات شغلی به راحتی بحث کنند و یا در مواردی از بین رفتن حس
سوء برداشت از مویونات مختلف مدیریتی و مواردی از این دست ،بانث کاهش انگیزش شغلی و افزایش تحلیل رفتگی شغلی
آنان شده بود که با شرکت در کارگاههای طراحی شده ،شاهد احساس خودکارآمدی و افزایش انگیزش شغلی ،نالقمندی و
کاهش تحلیل رفتگی شغلی بین افراد شرکت کننده در کارگاه بودیم.
محقق بعد از گذشت شش ماه از برگزاری کارگاه انگیزش شغلی ،مجددا اقدام به توزیع پرسشونامه نموود کوه مشوخص گردیود
کارگاه در حفظ و پایداری سح تحلیل رفتگی شغلی موثر نبوده است .به نبارتی در حالی که بعد از پس آزمون شواهد کواهش
سح تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی بودیم ،ولی بعد از گذشت شوش مواه از کارگواه ،مجوددا معلموان دچوار تحلیول
رفتگی شغلی گردیدند .به نظر میرسد یکی از دالیل نمده این مویوور ،رهوا شودن معلموان در طوول سوال تحصویلی و نودم
برگزاری جلسات هم اندیشی و ندم پیگیری وظایف تخصصی کارگروههای تعریف شده است .یکی از پیشنهادات اصولی کارگواه،
ادامه همین نشستها با محوریت مدیریت تربیت بدنی آموزشگاهها بود که شاهد این مویور نبودیم.
از آنجایی که روش تحقیق بصورت نیمه تجربی است و از طریق کارگاه انگیوزش شوغلی میوزان تغییور تحلیول رفتگوی شوغلی
معلمان تربیت بدنی بدست آمده است ،محقق در بررسی دیگر تحقیقات ،به تحقیق پور نبواس و همکواران ( )1394بوا مویوور
تاثیر کارگاه خودکارآمدی بر اشتیاق شغلی میتوان اشاره کرد که با تشکیل دو گوروه کنتورل و آزموایش ،مالحظوه گردیود کوه
برگزاری کارگاه در دو جلسه تاثیر معنی داری بر افزایش اشتیاق شغلی کارکنان داشته است .هرچند تحقیوق موذکور دقیقوا بوه
لحاظ کمیت و کیفیت و مویور تحقیق و کارگاه ،مشابه این تحقیق نیست ،اما میتوان تاثیرگذاری کارگاه بور متغیور وابسوته را
مشابه دانست .همچنین با تحقیق اسپیر و همکاران ( )4000که معتقدند برای آن که انگیزه شغلی معلمان افوزایش یابود ،آنوان
نیاز به سح باالیی از خود مختاری حرفهای و چالش ذهنی دارند و باید احساس کنند که برای جامعه مفیدند ،روابط خووبی بوا
همکاران داشته و به جای فعالیتهای متفرقه غیر آموزشی ،وقت بیشتری را بوا دانوشآمووزان بگذراننود ،بوی ارتبواط نیسوت و
معلمان در طول کارگاه به این موارد اشاره نموده و راهحلهایی نیز در کارگروههای چهارگانوه ارائوه دادنود .اسومیت و همکواران
( )4001و ایسوم ( ،)4000مویور حقوق و مزایا را به ننوان نامل ریایت و بالحبع انگیزش شغلی محرح میکننود کوه هموین
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مویور نیز ،توسط معلمان ورزش بیان گردید و با تحقیق مذکور همخوانی دارد .سرجیووانی )4009( 1معتقد است کوه مودارس
کار آمد محیحی حرفهای فراهم میکنند که زمینه ساز انجام وظیفه معلمان ،مشارکت آنهوا در اخوذ تصومیماتی اسوت کوه بور
کارشان اثوووور میگذارد و این در حالی است که اغل مدارس با بحران انگیزش معلمان مواجهند که این بحوران ،نواقو سووء
بسیار وسیعی برای کل جامعه در پی دارد که همین مویور نیز توسط معلمان در مویور انتظوارات از مودیران مودارس ،مودیر
تربیت بدنی آموزشگاه ها و همچنین همراهی آنها در هدفگذاری و رسیدن به موفقیت تاکید شده است .آنجلی

( )4014در ی

مدل تشریحی که نشان دهنده ارتباط بین آموزش انگیزش شغلی و ریایت شغلی بود ،بیان کرد :بین انگیزش شغلی و ریوایت
شغلی معلمان ،همبستگی وجود ندارد و اگر انتظارات حرفهای (شغلی) معلمان حاصل نشود ،ریایت شغلی کووواهش موییابود؛
این در حالی است که نتایج تحقیق نشان داد ،بین میزان انگیزش شغلی معلمان ورزش و تحلیل رفتگی شغلی ،رابحوه معکووس
وجود دارد؛ یعنی افزایش انگیزش شغلی ،موج کاهش تحلیل رفتگی شغلی میشود ،ولی با قسمت دوم تحقیق تحابق دارد که
اگر انتظارات حرفهای معلمان فراهم نشود ،موج کاهش انگیزش شغلی میشوود و مویوور ریوایت شوغلی و تحلیول رفتگوی
شغلی ،در ارتباط نزدی

با یکدیگرند؛ همچنین اظهارات معلمان و نتایج بررسیها با نتایج تحقیق باکر و کاستا ( ،)4014کلیپا و

باژینا ( ،)4014تاربی

و باسکان ( ،)4014مبنی بر اینکه خستگی و کاهش توانایی در طول روز ،از نتایج افزایش تحلیل رفتگوی

شغلی است و تحلیل رفتگی ،بانث کاهش تعامل با دیگران میشود یا نامل استرس و فشار کاری ،بانث فرسودگی شوغلی اسوت
که در نهایت با افزایش تعداد کارکنان واجد شرایط و افزایش حقوق و دستمزد ،این نوامل فشارزا کمتر و تحلیل رفتگوی رو بوه
کاهش میرود و همچنین بازخوانی و هدفگذاری جدید در اهداف آموزشی مدارس همخوانی دارد .با توجوه بوه مویوونات بیوان
شده توسط معلمان در کارگروهها میتوان چنین استنباط کرد که نتایج تحقیق حایر ،با نتوایج تحقیوق وی ( )4016مبنوی بور
ارتباط معنی دار منفی فرسودگی شغلی با ریایت شغلی معلمان بی ارتباط نیست؛ همچنین ابراهیمی و همکاران ( )1394بیان
داشتهاند که احتماال افراد فعال به فرسودگی شغلی کمتری مبتال میشوند که همین مویور در بین معلمانی که دارای ابتکوار و
فعالیت بیشتری در ورزش دانش آموزی بودند ،در مرحله پیش آزمون مورد تائید واقع گردید و همین مویور با تحقیق ارقنود و
همکاران ( )1393و لمبرت و همکاران ( )4010نیز همخوانی دارد.
برخی از مویونات مهمی که معلمان تربیت بدنی به ننوان موارد کاهنده انگیزش شوغلی و افوزایش دهنوده فرسوودگی شوغلی
اشاره کردند ،نبود نزم جدی از سوی مسئوال ن و قانونگذاران جهت رفع مشکالت ،کمبود فضای مناس در مدارس مثول سوالن
یا بدون کیفیت ،نبود نظام رتبه بندی استاندارد بورای ارتقواء

ورزشی و یا نامناس بودن حیاط مدرسه ،ابزار یا وسایل مستهل

معلمان ،استفاده سالن های ورزشی آموزش و پرورش جهت درآمد زایی در حالی که دانش آموزان کمتر از سالن ورزشی تربیوت
بدنی آموزشگاهها استفاده میکنند ،ندم برگزاری کالسهای آموزشی یمن خدمت و بسیاری موارد دیگر اشاره نمودند.
بر اساس مشکالت بیان شده بعد از تقسیم بندی معلمان در کارگروههای مورد نالقه ،سعی شد تا معلمان در گوروههوای فکوری
نقشوه راه در هور کوارگروه باشود .مداخلوه اثوربخش معلموان و

خود به فکر چاره اندیشی این مشکالت و ارائه آن بصورت یو

جایگزینی فریی معلم به ننوان مدیر ناملی شد تا معلمان به جای انتقادهای صرفا نظری به فکر ایجاد راه حولهوای منحقوی و
نملی در رفع مشکالت باشند .معلمان ورزش اذنان داشتند ،شاید تمام مشکالت ساختاری یا آیین نامه ای در کوتاه مدت قابول
حل نباشد ،ولی اصالحات باید از خود معلمان شرور شود مثال:
 .1طراحی و تهیه ی

منشور یا لوحه کار و تاثیر آن در نظام رتبهبنودی و تقسویمبنودی معلموان در مودارس از جملوه:

پوشیدن لباس ورزشی مناس ورزشی توسط معلمان ،استفاده از لوحه مسوابقات ورزشوی درون مدرسوهای و ارزیوابی
مداوم آن توسط گروه بازرسان و کارشناسان ،برنامهمند شدن معلمان در حضور در کالس مثول داشوتن طورح درس،
1. Sergiovanni
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قهرمان پروری در بین دانش آموزان و سوق دادن شاگردان به ورزشهای مورد نالقه و مستعد در آن ،توجوه معلموان
به تناس اندام و جلوگیری از چاق شدن و مواردی از این دست ،از جمله مویوناتی است که در دست خود معلموان
ورزش است و ارتباطی با مدیران مدارس و مسئولین ندارند.
 .4افزایش انگیزش شغلی معلمان با شرکت آنان در کالسهای تخصصی مورد نیاز ،از جمله دوره استعدادیابی ورزش،
حرکات اصالحی ،حقوق ورزشی ،مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی ،دوره روانشناسی ورزشی ،از جمله مواردی
بود که تدوین و برنامه ریزی آن ،موج افزایش انگیختگی ،خودباوری و انگیزش شغلی در معلمان میشود.
 .3جهت کاهش تحلیل رفتگی یا فرسودگی شغلی ،نیاز به فعال نمودن معلموان و طراحوی و تودوین مسوابقات ورزشوی
معلمان ورزشی است .تالش معلمان جهت حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی یا افزایش توانایی در تدریس دروس نملوی
ورزش مدارس ،تشکیل تیمهای ورزشی معلمان در رشوتههای ورزشوی پرطرفودار و برگوزاری مسوابقات شهرسوتانی،
استانی و کشوری و یا حتی پیشنهاد مسوابقات بوین المللوی ورزشوی در سوح معلموان ورزشوی ،بازرسوی دورهای و
تصادفی از نملکرد معلمان در مدارس و پیشنهاد ابزار تشویقی و تنبهی مناس با نملکرد.
 .5افزایش ارتباط اثربخش و مفید با معلمان دیگر و طراحی دوره تغذیه و تناس اندام جهوت معلموان دیگور ،والودین و
دانش آموزان که میتوانن د در رتبه بندی معلمان همراه با امتیازات تعریوف شوده ،دنووت از والودین جهوت تماشوای
مسابقات ورزشی فرزندانشان و حتی طراحی مسابقات تفریحی برای والدین ،وزن کشی معلمان دیگر دروس و والدین،
نام گذاری هفته تربیت بدنی با ننوان " هفته تربیت بدنی ،اولیاء و مربیان"  ،اهمیت دادن به مویور نابهنجاری هوای
قامتی و ارائه حرکات اصالحی مناس جهت کسانی که مشکل نابهجاری دارند ،میتواند از نوامل فعال نمودن معلمان
و افزایش دهنده انگیزش شغلی و کاهش دهنده فرسودگی شغلی است.
در چشم انداز کلی این تحقیق ،این نتیجه حاصل شد که یمن اینکوه محویط کواری معلموان تربیوت بودنی بوا دیگور دروس
متفاوت است ،الزم است تا مدارس نسبت به تهیه زیرساختهای درس ورزش اقدام نمایند و مدیر مدرسوه در بهتور شودن ایون
محیط کاری بسیار دخیل است؛ همچنین چنانچه مدیریت تربیت بدنی آموزشگاهها نسبت به فعال کوردن معلموان در کوارگروه
های تخصصی مختلف و برگزاری دورههای آموزشی و ایجاد فضای نقد و پیشنهاد آزادانه بصوورت فصولی اقودام نمایود ،محوابق
نتایج تحقیق ،کمتر شاهد افت انگیزش شغلی و به تبع آن افزایش تحلیل رفتگی شغلی معلمان ورزش خواهیم بود.
منابع
آشتیانی ،هادی .)1315( .توصیف و اولویتبندی نوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ.
پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده تربیت بدنی و نلوم ورزشی.
ابراهیمی ،سمیه؛ شوشی نس  ،پروین و معین فرد ،محمد ریا .)1394( .بررسی و مقایسه مدیریت زمان و فرسودگی شغلی در
کارکنان فعال و غیر فعال دانشگاه حکیم سبزواری .نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش.149-113 ،)1(5 ،
ارقند ،محمدریا؛ اسمانیلی ،محمدریا و خداد کاشی ،شعله .)1394( .بررسی رابحه سرمایه اجتمانی و تحلیل رفتگی شغلی
معلمان تربیت بدنی استان گیالن .مدیریت ورزشی.541-553 ،6 ،
بشلیده ،کیومرث و هاشمی شیخ شبانی ،سید اسمانیل .)1390( .بررسی ارتباط میان ابعاد مثبت و منفی نزت نفس با سالمت
روانی از طریق نقش میانجیگر فرسودگی شغلی در زنان متاهل و مجرد .مجله مشاوره و روان درمانی خانواده،)1(1 ،
14و.100

88

رئوف و همکاران

مدیریت منابع انسانی در ورزش /زمستان  /6931سال  /5شماره 6

پرداختچی ،محمد حسن؛ احمدی ،غالمنلی و آرزومندی ،فریده . )1311( .بررسی رابحه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی
شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان .مجله رهبری و مدیریت آموزشی44 ،)3(3 ،و.40
پورنباس ،نلی؛ نابدی ،محمد و باغبان ،ایران .)1394( .اثربخشی کارگاههای خودکارآمدی حرفهای بر اشتیاق شغلی کارکنان
بخش اداری دانشگاه اصفهان .فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی32 ،)12(4 ،و.40
پیامی بوساری ،میترا .)1329( .بررسی ویعیت حمایتهای اجتمانی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی پرستاران مراقبتهای
ویژه .مجله نلمی دانشگاه نلوم پزشکی زنجان.42-44 ،)33(1 ،
ریایی صوفی ،مرتضی؛ فراهانی ،ابوالفضل و جبارزاده ،محرم .)1393( .ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران
تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی .نشریه پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی1 ،2 ،و.13
رمضانینژاد ،رحیم؛ پورسلحانی زرندی ،حسین و حسینینیا ،سید ریا .)1311( .ارتباط بین جو سازمانی مدارس و تحلیل
رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی .مجله مدیریت ورزشی.464-444 ،1 ،
زمینی ،سهیال؛ حسینی نس  ،داوود؛ زمینی ،سمیرا و زارنوی ،پوروین .)1390( .بررسی رابحۀ سرمایۀ اجتمانی با ریایت
شغلی و فرسودگی شغلی در میان کارکنان دانشگاه تبریز .فصلنامۀ سالمت کار ایران.50-30 ،)1(1 ،
سانتچی ،محمود .)1310( .روانشناسی بهرهوری .چاپ دوم ،تهران :ویرایش.1
صادقی بروجردی ،سعید .)1314( .بررسی ارتباط بین نوامل فشارزای شغلی با سالمت روانی -جسمی و تحلیل رفتگی شغلی
انضای هیات نلمی تربیت بدنی و نلوم ورزشی دانشگاههای دولتی کشور .رساله دکتری ،دانشگاه تربیت معلم تهران.
صادقی بروجردی ،سعید و نلی آبادی ،سمیرا .)1390( .بررسی ویعیت تحلیل رفتگی انضاء هیات نلمی دانشگاههای دولتی
غر کشور .انجمن آموزش نالی ایران ،اولین همایش بینالمللی مدیریت ،آیندهنگری ،کارآفرینی و صنعت در آموزش
نالی ،دانشگاه کردستان.
صادقی بروجردی ،سعید؛ رامین ،الله و حسامی ،حمیده .)1393( .شناسایی نوامل فشارزای شغلی معلمان تربیت بدنی استان
کردستان و ارائه مدل .نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش.95-14 ،)4(1 ،
فراهانی ،ابوالفضل؛ بدری آذین ،یعقو

و محمدی اقدام ،الهام .)1391( .ارتباط بین نوامل انگیزشی و تحلیل رفتگی شغلی

دبیران تربیت بدنی شهر تبریز بر اساس موودل انگیزشی  .ERGپژوهشهای کاربردی مدیریت و نلوم زیستی،1 ،
49و.31
نریمانی ،محمد و نباسی ،مسلم .)1311( .بررسی ارتباط بین سرسختی روانشناختی و خود تا آوری با فرسودگی شغلی.
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Abstract
Objective: The purpose of this study was to investigate the interventional effect of job motivation
workshop on job burnout of physical education teachers in the Lorestan province.
Methodology: The research method used was semi-experimental. Pre-test and post-test designs were
used. Subjects were divided into experimental and control groups, and those who decreased job
motivation and increased burnout participated as a test group at the work motivation workshop.
Purposeful sampling method was used, and finally, 54 people with low job motivation and burnout
higher than standard were selected. The t-test was used to analyze the data and evaluate the changes in
the dependent variable within the groups. Independent t-test and covariance analysis were used to
evaluate the dependent variable between the groups in order to evaluate the effectiveness of the job
motivation period on job burnout.
Results: The results obtained showed that participation in workshops designed to increase job
motivation was effective, while in a control group it was not significant. Also the level of burnout in
the experimental group after participation in the work motivation job was significantly reduced, and
after 6 months of the workshop, the effect of job motivation on the teacher's job burnout over time was
unsustainable.
Conclusion: The establishment of expert working groups in reviewing and providing solutions to
increase job motivation and reduce the job burnout of physical education teachers were the main
results of this research work.
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