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 آموزش و پرورش ـ کارشناس ارشد تربیت بدنی 1

 ـ استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه 9

 مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدانـ استاد  1

 43/44/4931تاریخ پذیرش:                                                                 94/5/4931تاریخ دریافت: 

  چکیده

شهر  سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی توسعةهای و مؤلفههدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة عزت نفس هدف: 

 بود.  کرمانشاه

و ة معلمان مقطع دبیرستان دور اول کلی ،توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعة آماری شامل ،روش پژوهششناسی: روش

بی و با استفاده از فرمول یامان به عنوان ای نسگیری طبقهنفر به روش نمونه 111، هادوم شهر کرمانشاه بود که از بین آن

(، رضایت شغلی دالت و 1991) کوپر اسمیتهای عزت نفس نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه

اسمیرنوف، -فوآزمون کلموگر ها، ازاستفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده (9119) سازمانی فیلبین توسعة( و 1911) همکاران

 ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. 

 سازمانی، رضایت توسعةشغلی، خانوادگی و اجتماعی( با نفس ها حاکی از آن بود که بین ابعاد عزت نفس )عزت: یافتههایافته

تغییرات  درصد 99، سازمانی توسعةهای داد که مؤلفه ن.  نتایج تحلیل رگرسیون نشاارتباط معناداری وجود داشت ،شغلی

 درصد تغییرات رضایت شغلی را تبیین کردند.  99 ،های عزت نفسهمچنین، مؤلفه؛ شغلی را تبیین کردند رضایت

سازمانی،  توسعة ة: بنابراین برای شکوفایی آموزش و پرورش در بخش تربیت بدنی، توجه بیشتری به ابعاد سازندگیرینتیجه

   ها جهت تامین رضایت شغلی و افزایش اثربخشی سازمانی گردد.زشی آنو عوامل انگیتربیت بدنی نفس معلمان عزت

 .رضایت شغلیسازمانی،  هتوسععزت نفس،  کلیدی: هایهواژ

 E - mail: ali_monsef_89@yahoo.com 93433991194 *نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه 

کافی جهت تصمیم گیری برای  صر تغییرات سریع و عدم اطمینان نسبت به آینده و فقدان اطالعات در دسترس وعصر امروز، ع

مدیران است. تغییراتی که اگر سازمان خود را با آن همراه نکند، چه بسا سازمان را به ورطه نابودی کشاند. از این رو، سازمان 

 توسعة، ثبات و (. به بیان دیگر1839 زاده،تغییر و انطباق مداوم است )ابراهیم :باید یك ویژگی مهم داشته باشد و آن عبارت از

تغییر و تحوالت سریع  زیرا ،است ، توسعه و بالندگیدر گرو همسو شدن با تحوالت سریع های قرن بیست و یكسازمان

 ،9سازمانی توسعة(. 9111 ،1نگه)س سازدمی گوناگون اجتناب ناپذیر هایموقعیتسازمانی را در  توسعةمحیطی، بهبود و 

که کند  دایدست پتا به حداکثر اثر بخشی خود  دهد،میفرآیندی است که سازمان از طریق آن ظرفیت داخلی خود را توسعه 

سازمانی بازشناسی ارزش انسان در  توسعة(. از طرف دیگر، 9111 ،8در مأموریت سازمان مشخص شده است )فیلبین

که در سازمان به  دیفراهم نمااز راه پرورش افرادی  را هاسازمان توسعةکه موجبات رشد و  است های بزرگ سازمانیکوشش

 توسعةترین عامل رشد و نیروی انسانی را مهم توانمیبنابراین،  ؛(1839 )طوسی،به کار می پردازند عنوان گرانبهاترین سرمایه 

به نیروی انسانی متخصص آن بستگی دارد. آموزش و  ،زمانشك موفقیت و پیشرفت هر سامحسوب کرد و و بی هر سازمان

که در صورت  تشکیل داده استرا اغلب افرادی پر تالش و متعهد هایی است که نیروی انسانی آن سازمان پرورش، ازجمله

های آن را مساعد بودن شرایط کاری و انگیزشی، استعداد و مهارت خود را در خدمت آن سازمان به کار خواهند گرفت و چرخ

بخش  ،بهتر به حرکت در خواهند آورد. از طرفی، یکی از ابعاد تأثیر گذار این سازمان در پرورش جسمی و روحی دانش آموزان

ها برای ها و دادن اطالعات مورد نیاز آنمهارت ،نقش حیاتی در تکامل رفتار، نگرش 4،تربیت بدنی است و معلمان تربیت بدنی

ها، شاید مان و بکارگیری عوامل انگیزشی آنشخصیتی معل هایویژگیبنابراین، توجه به  ؛زندگی دارندفعالیت بدنی در طول 

همچنین، انگیزش و  ؛(1833 )افشارنژاد، عاملی مهم در جهت رشد و توسعه هرچه بیشتر سازمان آموزش و پرورش باشد

آن پرداخته شده است. در راستای نیل به اهداف هر های اخیر بسیار به رضایت شغلی کارکنان، از مسائلی است که در دهه

جذاب و با خشنودی و رضایت کامل به انجام وظایف  هایم ساخت تا کارکنان سازمان در محیطسازمان، باید شرایطی را فراه

به  توانمیرا به  5بنابراین، رضایت شغلی ؛محوله بپردازند، تا کارایی و اثر بخشی الزم را در اجرای این امر مهم داشته باشند

(. از 1891بخش،های شغلی فرد است )نورمثابه حالت هیجانی لذت بخشی تعریف کرد که ناشی از ارزیابی شغل یا تجربه

 ، پرخاشگری، بیماری و ترك شغل اشاره کرد، غیبت، کم کاریبه مواردی همچون توانمیشغلی نیز پیامدهای نارضایتی 

ترك سازمان، اعتراض  ،، به اقداماتی همچونمعمول برای ابراز نارضایتی خود از شرایط کاری کارکنان به طور (.1891ان،ی)صادق

، ، دستمزد، ماهیت کار،  ارتقاءامروزه محققان عوامل متعددی از قبیل(. 9111 ،1)رابینز و اقدامات منفی دست خواهند زد

 هایویژگیی، شرایط فیزیکی کار، عوامل شخصیتی، امنیت شغلی، ساختار سازمان رهبری و سرپرستی، روابط با همکاران،

عوامل مؤثر بر  ،(9119)7تت و مایر (.1833 )حسنخویی، اندو عدالت را در تأمین رضایت شغلی افراد مهم دانستهشخصی 

 هایویژگیبیرونی محسوب و  هایجنبهسازمانی، اجتماعی و فرهنگی که  هایویژگیرضایت شغلی را به دو بخش شرایط و 

. به عبارت دیگر، بر اندشود، تقسیم کردهمیدرونی خوانده  هایجنبههیجانی که  هایشخصیتی، احساسات عاطفی و حالت

حقوق، مزایا، همکاران و دیگر  ،متأثر از عواملی همچون اساس دیدگاه نظریه پردازان رفتار سازمانی، رضایت شغلی کارکنان تنها

شخصیتی کارکنان و سایر عوامل درونی از این قبیل، رابطه  هایویژگیروحیات و  ،نندعوامل بیرونی نیست، بلکه عواملی ما

                                                 
1. Senge 

2. Organizational  Development 

3. Philbin 

4. Physical Education  Teachers 

5. Job Satisfaction  

6. Robbins 

7. Tett and Mayer 
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ای در چگونگی سازگاری عامل تعیین کننده توانمیشخصیتی کارکنان را  هایویژگیبنابراین،  ؛نزدیکی با انگیزش شغلی دارند

متغیرهایی  ترینمهم(.  از طرف دیگر، یکی از 9981 ،1با شرایط و متغیرهای سازمانی و انگیزش کاری آنان محسوب کرد )تانگ

است. عزت نفس، یك ارزیابی از خود است که میزان  9، عزت نفسگذاردمی انگیزش، تالش و بصیرت فرد تأثیر که اغلب بر

ر مورد بنابراین، عزت نفس یك قضاوت شخصی د ؛کندمی، موفقیت و ارزش فرد را منعکس هاداشته، هاتواناییاعتقاد فرد به 

-ارزشمند بودن خویش است. از طرفی، یك خود آگاهی مهم و عامل قوی در ترغیب شخص به کار، تعیین ظرفیت خود هدایت

گری، خود کنترلی و تمایل به رفتارهای کاری سودمند است. از طرف دیگر، عزت نفس دارای ابعاد مختلفی است، اما یکی از 

عزت نفس مرتبط با شغل، سطح  د در ارتباط است. به عبارت دیگر،با سازمان فراست که  ابعاد آن عزت نفس مرتبط با شغل

یا وظایفی که  دهند،میدهد. افراد برای وظایفی که غالباً انجام خود آگاهی فرد را برای انجام وظایف خاص در آینده نشان می

آورند. مختلفی از عزت نفس را به دست می  سطوح ،شان(های اصلی شغلبرای زندگی آنان دارای اهمیت است) مثالً مسئولیت

 کنندمیکارکنانی که دارای عزت نفس شغلی باالیی هستند، در مقایسه با افرادی که عزت نفس کمتری دارند، معموالً بهتر کار 

ی خود را باال هاییتوانا، (. عالوه بر این، افرادی که دارای عزت نفس باال هستند1839 زاده،ترند )ابراهیمخود راضی و از شغل

آنرا به نحو مطلوبی انجام دهند. در مقابل،   توانندمی، اطمینان دارند که وقتی تصمیم به انجام کاری بگیرند، کنندمیارزیابی 

های فعالیت ،بنابراین، برای خود موفقیت کمتری پیش بینی کرده ؛دانندمیافراد دارای عزت نفس کم، توانایی خود را محدود 

ایفا  ،نقش مهمی را در کار و عملکرد وی در سازمان ،شغل فرد در نتیجه، سطح عزت نفس مرتبط با ؛کنندمی ا محدودخود ر

بنابراین، افزایش عزت نفس مرتبط با شغل، ارتباط مثبتی با سطح انگیزه، رفتار شهروند سازمانی،  ؛(1833) پورجبلی،کندمی

ی کاری مانند هانگرشهمچنین، عزت نفس سازمانی باال با  (.1998دارد )تانگ،رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی 

 (.  8،9119تعهد سازمانی و رضایت شغلی و ماندن در کار، رابطه دارد ) کاسپر

نتایج   در پژوهشی به بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی و عوامل مختلف انگیزش پرداختند. ،(9117) و همکاران 4مایر

به  ،(9119) 5در پژوهشی دیگر، تام کینز و میلندا .های پیشرفت افراد تأثیر داردعزت نفس سازمانی بر اراده و انگیزه ،نشان داد

شخصیت بر عزت نفس سازمانی کارکنان پرداختند. نتایج نشان داد، پنج تیپ شخصیتی  ةبررسی تأثیرات مدل پنج گان

 هنگامی باشد. همچنین، کننده مناسبی برای عزت نفس افرادگوییپیش تواندمی ،عزت نفس سازمانی را محاسبه کرده ،واریانس

تونا و (. 1891)صادقیان، کندمیپیدا  که پنج بعد شخصیت به طور همزمان بررسی شوند، عزت نفس شغلی کارکنان افزایش

مخالفان و قصد ترك شغل  نیارتباط ب ةکنند لیتعد كیعزت نفس به عنوان  "خود تحت عنوان  قیدر تحق ،(9114) 1ژومیب

 7لی و فیسی .استاز قصد ترك شغل کارکنان  یریاز عوامل موثر بر جلوگ ،یکردند که عزت نفس سازمان انیکارکنان، ب

پرداختند. نتایج  ی عزت نفساواسطهبه بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراك شده و تعهد سازمانی مؤثر و نقش  ،(9117)

 و همکاران 3. گاردنرشده و تعهد سازمانی را نشان داد حمایت سازمانی ادراك ةفس شغلی را تایید و رابطعزت ن ،یاواسطهنقش 

افرادی  ،نشان دادند که عزت نفس سازمانی در عملکرد کارکنان نقش مثبتی دارد. در مجموع این پژوهش نشان داد ،(9114)

ی عادالنه تأثیر هاقضاوتدارند و همچنین عزت نفس سازمانی بر  ، عزت نفس سازمانی باالتری نیزگیرندمیکه حقوق باالتری 

 داشته است.

                                                 
1. Tang 

2. Self - Esteem 

3. Casper  

4. Mayer  

5. Kins and Melinda 

6. Tuna and Begüm 

7. Lee and  Feccei 

8. Gardner  
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های فردی پرداخت. نتایج نشان داد که بین بین رضایت شغلی و ویژگی ةدر پژوهشی به بررسی رابط ،(1891فدایی نسب )

از ماهیت کار راضی تر بودند و  مردان نسبت به زنانبطه وجود دارد. ی فردی کارکنان راهاویژگیهای رضایت شغلی و مؤلفه

دارای بیشترین  ،تر بودند. همچنین، کارکنان با مدرك دیپلمافراد مجرد نسبت به متأهلین، از سرپرستان و همکاران خود راضی

در پژوهشی دیگر یاوریان و  دکترا، کمترین رضایت را از سرپرستان خود داشتند. رضایت و افراد با مدارك کارشناسی ارشد و

های ارومیه، خوی و مهاباد به بررسی رضایت شغلی و عزت نفس معلمان مدارس استثنایی شهرستان ،(1833) مدیص

داری وجود رابطه مثبت و معنیپژوهش حاکی از آن بود که بین رضایت شغلی و عزت نفس و سابقه خدمت،  نتایج پرداختند.

 داری وجود نداشت.  تفاوت معنی ،ی فردی و عزت نفس و رضایت شغلیهاویژگیداشت، ولی بین 

 تیمدار با رضا یمشتر یرفتار شهروند ،یتوسعه سازمان نیرابطه ب یبررس خود تحت عنوان قیدرتحق ،(1891) هاجر ،یمیابراه

  تیبر رضا مدار یمشتر یبه عنوان دو مؤلفه از رفتار شهروند یداخل ریو تأث یخارج ةو ارائ یپرستاران، اثر توسعه سازمان یشغل

بین رضایت شغلی و عزت نفس و فقدان عالئم روانی رابطه مثبت و معناداری  ،(1891در پژوهشی دیگر، درانی و لواسانی )

بین عزت نفس و رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری را گزارش کرد، ولی  ،( نیز1833گزارش کردند.  همچنین،  پورجبلی )

در پژوهش دیگری که توسط مردان عزت نفس باالتری داشتند.  ی وجود داشت وبین عزت نفس زنان و مردان تفاوت معنادار

در پژوهشی  ،(1997و همکاران ) 9موری اداری با رضایت شغلی رابطه داشت.( انجام شد، عزت نفس به طور معن1999) 1آبراهام

اجتماعی نشان دادند. در همین پرستار، رابطه مثبت و معناداری بین عزت نفس، رضایت شغلی و صمیمیت و عالقه  958روی 

، عزت نفس (9111) 8سال و بیشتر، عزت نفس باالتری داشتند. در پژوهش دیگری جاج و بن 5پرستاران باسابقه کار  ،پژوهش

 4در پژوهشی دیگر، آی ماییغلی و عملکرد شغلی گزارش کردند. شت های مناسب رضایکنندهبینیرا به مثابه یکی از پیش

 5کاسپر و فیش بینداری گزارش کردند. مثبت و معنی رابطه ،زت نفس و رضایت شغلی و سابقه خدمتبین ع ،(9111)

رضایت شغلی و موفقیت شغلی را متاثر از عزت نفس گزارش کردند. در پژوهشی دیگری نجارپور استادی و  ،( نیز9119)

همچنین، بین دیدگاه کارکنان زن و  ؛ارش کردندداری را گزسازمانی رابطه معنی ةبین عزت نفس و توسع ،(1891زاده )تقی

ها شفاف بودن نظام سازمانی را باالترین اولویت سازمان آندار وجود نداشت. از طرفی، سازمانی تفاوت معنی ةمرد در مورد توسع

کارکنان  یشغل تیدر رضا یو توسعه سازمان ینقش یادگیر یخود با عنوان بررس ةدر مطالع ،(1898) یکاظمگزارش کردند. 

گزارش  یو عملکرد شغل یشغلمناسب رضایت  هایکنندهیاز پیش بین یرا به مثابه یک یتوسعه سازمان ،کوچك هایسازمان

 کردند.

ا زیرمورد توجه مدیران بوده است،  هاسازمانبا توجه به مطالب بیان شده، رضایت شغلی یکی از موضوعاتی است که همواره در 

 بدنیتربیت  در برخورد با معلمان کهاینبا توجه به ؛ بنابراین، وری کارکنان خواهد شدر به کاهش بهرهعدم رضایت از شغل منج

آوردند، این با چندین سال سابقه در جلسات و مسابقات، همواره از تحلیل رفتگی شغلی و عدم رضایت صحبت به میان می

 درون مسائل به نفس( دارد یا مربوطمنشاء درونی)عزت وضوعکه منشاء این عدم رضایت چیست؟ آیا م شودمیسوال مطرح 

سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی  ةبررسی رابطه عزت نفس و  توسع ،؟ بنابراین هدف پژوهش حاضراستسازمانی 

 شهر کرمانشاه بود. 

 

                                                 
1. Abraham 

2. Moore  

3. Judge and  Bone 

4. Imai 

5. Casper and  Fishbone 
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 شناسی  روش

معلمان تربیت بدنی مقطع متوسطه دوره اول و دوم شهر کلیه  ،جامعه آماری بود. توصیفی و از نوع همبستگی ،روش پژوهش

 94نفر زن ) 951نفر بود که از این تعداد  511 ،بودند. تعداد کل این معلمان در این مقطع 91-99کرمانشاه در سال تحصیلی 

متوسطه دوره   نفر 155نفر متوسطه دوره اول و  115نفر مرد ) 911نفر متوسطه دوره دوم( و  157نفر متوسطه دوره اول و 

نفر زن و  54تعداد  ،ای نسبیگیری طبقهنفر تعیین شد که از طریق نمونه 111 ،بنابراین، نمونه آماری این پژوهش ؛دوم( بودند

در این فرمول ساده شده برای محاسبة نمونه که توسط  انتخاب شدند(n=N/1+N(e)2)  نفر مرد با استفاده از فرمول یامان 51

عزت نفس،  ةاطالعات از طریق سه پرسشنام ،. در این پژوهشاست eسطح دقت = و=N حجم جامعه آماری ،یامانی ارائه شد

جهت بررسی روایی به اساتید خبره ارائه و با اعمال  پرسشنامه در ابتدا هرسه توسعة سازمانی و رضایت شغلی جمع آوری شد.

سؤالی( آزمون عزت نفس کوپر  85از فرم کوتاه ) ،بدنیند. برای سنجش عزت نفس معلمان تربیت شد نینظرات اصالحی تدو

( استفاده شد که ابعاد عزت نفس اجتماعی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس شغلی )محل کار( را شامل 1991)1اسمیت

ا بهره ب ،گذاری شده است. پایایی پرسشنامه نیزنمره 5تا  1است که از سؤال با مقیاس لیکرت  85آزمون، دارای این  شود.می

سازمانی  ةتوسع ةبدست آمده است. پرسشنامه دوم، پرسشنام 34/1 که مقدار آن گیری از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید

ی، گشودگی و شفاف بودن نظام سازمانی، بودن ساختار سازمان هیکم ال مؤلفه که 1گویه و  13( بود که دارای 9119فیلبین)

، با پایایی پرسشنامه نیزسنجد. و بیرونی، مشارکت با دیگران، پرورش و ساختار سازمانی را می اعتماد به یکدیگر، بازخورد درونی

رضایت  ة، پرسشنامومس ةپرسشنامبدست آمده است.  39/1گیری از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن بهره

سنجش رضایت شغلی  جهتکه گ تهیه شده است ( که در قالب تئوری دو عاملی هرزبر1911) بودو همکاران  9شغلی دالت

مربوط به عوامل انگیزشی ، 17تا  1های گویه است که گویه 81 ،مذکور شامل ةاستفاده شد. پرسشناممعلمان تربیت بدنی 

مربوط به عوامل بهداشتی )رضایت از  ،81 تا 13)کسب موفقیت، مسئولیت پذیری، ماهیت کار، قدر شناسی و پیشرفت( و 

. استتأمین و ایمنی، خط مشی و ضوابط و شرایط کاری(  ، مدیریت فنی، مدیریت روابط انسانی، حقوق و دستمزد،همکاران

 محاسبه گردید.  31/1از روش آلفای کرونباخ پایایی این پرسشنامه نیز با استفاده 

-ی استنباطی )آزمون کلموگروفهاهای توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و آزموناز آزمون ،هابرای تحلیل یافته

 اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون( استفاده شد. 

 ها یافته

 ارائه شده است.  9و  1های های توصیفی پژوهش در جدولیافته ،در بخش اول

  حسب جنسیت و مقطع تحصیلیها برتوزیع فراوانی و درصد آزمودنی  -4جدول 

 درصد انیفراو شناختیهای جمعیتویژگی

 19/49 54 زن جنسیت

 91/51 51 مرد

 111 111 کل

 19/89 48 متوسطه دوره اول مقطع تحصیلی

 91/11 17 دوممتوسطه دوره 

 111 111 کل

                                                 
1. Cooper -Smith 

2. Dolt  



 منصف و همکاران 4 / شماره9 / سال4931 پاییز و زمستانسانی در ورزش/ مدیریت منابع ان

 

6 

 هاهای تشکیل دهنده توسعة سازمانی، ابعادعزت نفس و رضایت شغلی آزمودنیمیانگین مولفهتوزیع فراوانی  -1جدول 

 انحراف معیار میانگین هامولفه متغیرها

 سازمانی ةتوسعهای مولفه

 

 

 77/1 37/8 اعتماد به دیگران

 33/1 34/8 مشارکت با دیگران

 94/1 79/8 کم الیه بودن ساختار سازمانی

 11/1 14/8 گشودگی و شفاف بودن

 11/1 49/8 بازخورد از درون و بیرون

 91/1 89/8 پرورش و اختیار سازمانی

 93/1 18/8 کلی میانگین

 95/1 15/8 عزت نفس خانوادگی های عزت نفسمولفه

 93/1 59/8 عزت نفس شغلی

 11/1 41/8 عزت نفس اجتماعی

 93/1 59/8 میانگین کلی

 37/1 53/8 میانگین کلی رضایت شغلی

 

منطبق با توزیع  ،یة متغیرهانشان داد که توزیع فراوانی کل 8اسمیرنوف درجدول  -نتایج حاصل از اجرای آزمون کلموگروف

 نرمال است.

 هااسمیرنوف برای بررسی چگونگی توزیع داده -نتیجة آزمون کلموگروف -9جدول 

 متغیر آماره آزمون سطح معناداری

 اعتماد به دیگران 134/1 785/1

 مشارکت با دیگران 199/1 799/1

 کم الیه بودن ساختار سازمانی 31/1 411/1

 دگی و شفاف بودنگشو 479/1 973/1

 بازخورد از درون و بیرون 757/1 111/1

 پرورش و اختیار سازمانی 995/1 811/1

 عزت نفس شغلی 391/1 514/1

 عزت نفس خانوادگی 538/1 331/1

 عزت نفس اجتماعی 951/1 891/1

 رضایت شغلی 331/1 491/1

 

 جیاستفاده شد. نتا رسونیپ یاز آزمون همبستگ ،یشغل تیابا رض یعزت نفس و توسعة سازمان هایمولفه نیب یهمبستگ یبرا

 . است یشغل تیبا رضا یسازمان ةابعاد عزت نفس و ابعاد توسع نیرابطه مثبت و معنادار ب ةنشان دهند ،4جدول 
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 سازمانی و رضایت شغلی توسعة نفس، عزت ابعاد میان همبستگی -1جدول

 متغیر  رضایت شغلی سطح معناداری

 ابعاد عزت نفس عزت نفس شغلی 945/1 111/1

 عزت نفس خانوادگی 889/1 114/1

 عزت نفس اجتماعی 491/1 111/1

 ابعاد توسعه سازمانی اعتماد به دیگران 411/1 111/1

 مشارکت با دیگران 489/1 111/1

 کم الیه بودن ساختار سازمانی 873/1 118/1

 گشودگی و شفاف بودن 835/1 118/1

 بازخورد از درون و بیرون 453/1 111/1

 یسازمان اریپرورش و اخت 841/1 111/1

از رضایت شغلی را با استفاده از عزت نفس و ابعاد آن و توسعه سازمانی و ابعاد آن بینی کننده متغیرهای پیش، 5نتایج جدول 

اعتماد به دیگران از بین ابعاد توسعه  گانه نشان داده است. مطابق نتایج این جدول،طریق آزمون تحلیل رگرسیون چند 

 های رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی بود. ترین پیش بینی کنندهمهم ،سازمانی و عزت نفس خانوادگی از بین ابعاد عزت نفس

 آزمون رگرسیون برای پیش بینی رضایت شغلی  -5جدول

 B S.E Beta t Sig متغیرمالك مدل بینمتغیر پیش

 111/1 115/7 - 11/1 455/41 ----- مقدار ثابت ه سازمانیهای توسعمولفه

 119/1 158/9 919/1 933/1 714/1 رضایت شغلی اعتماد به دیگران

 118/1 117/8 959/1 958/1 719/1 رضایت شغلی مشارکت با دیگران

 854/1 981/1 179/1 895/1 817/1 رضایت شغلی ساختار سازمانیکم الیه بودن 

 119/1 191/8 993/1 985/1 711/1 رضایت شغلی شفاف سازی

 119/1 145/9 987/1 941/1 891/1 رضایت شغلی بازخورد درونی و بیرونی

 119/1 198/8 419/1 851/1 941/1 رضایت شغلی پرورش دادن و اختیار سازمانی

 111/1 115/5 - 11/4 955/88 ------- مقدار ثابت های عزت نفسمولفه

 111/1 193/9 949/1 813/1 454/1 رضایت شغلی عزت نفس شغلی

 113/1 419/8 899/1 938/1 179/1 رضایت شغلی عزت نفس خانوادگی

 111/1 971/8 131/1 839/1 757/1 رضایت شغلی عزت نفس اجتماعی

به  477/1 شود، ضریب همبستگی چندگانه متغیرهای عزت نفس و رضایت شغلیمشاهده می 1گونه که در جدول شماره همان

درصد از واریانس متغیر مالك  3/99است. به این معنا که  993/1 )عزت نفس( نیبشیپ دست آمده است. ضریب تعیین متغیر

و  توسعه سازمانی یرهایچندگانه متغ یهمبستگ بیضرهمچنین ؛ شودتوسط متغیر عزت نفس پیش بینی می ،)رضایت شغلی(

 3/99معنا که  نیاست. به ا 993/1 ،(ی)توسعه سازماننیب شیپ ریمتغ نییتع بیربه دست آمده است. ض 541/1 ،یشغل تیرضا

 .شودیم ینیب شیپ یتوسعه سازمان ریتوسط متغ ،(یشغل تیمالك )رضا ریمتغ انسیدرصد از وار

  تحلیل رگرسیون آزمون تایجن  -6جدول

 Beta T R 1R F p Durbin-Watson متغیرهای پیش بین متغیرمالك

 

 لیرضایت شغ

 18/1 111/1 188/17 993/1 477/1 187/4 477/1 عزت نفس

 31/1 111/1 117/19 993/1 541/1 83/9 913/1 توسعه سازمانی
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،  میانگین متغیرهای پژوهش )بین دو گروه معلمان زن و مرد( مورد بررسی 3مستقل، مندرج در جدول  تیبا استفاده از آزمون 

گروه )بین دو  ، توسعه سازمانی و رضایت شغلیعزت نفس هایدر متغیر شان داد کهمستقل نتی  قرار گرفت. نتایج آزمون

  .ناداری وجود داردتفاوت مع ،معلمان زن و مرد(

 مقایسه میانگین بین دو گروه معلمان مرد و زن در متغیرهای پژوهش -3جدول 

 داریمعنا سطح تی محاسبه شده انحراف معیار میانگین متغیر 

91/19 41/11 مرد توسعه سازمانی  
113/9 199/1 

98/11 97/11 زن  

53/14 91/41 زن عزت نفس  
418/9 113/1 

53/11 97/91 مرد  

83/19 35/34 زن رضایت شغلی  
418/9 119/1 

51/11 19/71 مرد  

 گیری بحث و نتیجه

 غلی معلمان تربیت بدنی در شهر کرمانشاه بود. بررسی رابطه عزت نفس، توسعه سازمانی با رضایت ش ،هدف پژوهش حاضر

 توسعةاجتماعی با نفس خانوادگی و عزتیافته اول پژوهش نشان داد که بین ابعاد عزت نفس مرتبط با شغل، عزت نفس

تری سازمانی بیش توسعةمیزان  ،، با باال بودن سطوح مختلف عزت نفسهمچنین  ؛معناداری وجود دارد رابطه مثبت و ،سازمانی

 توسعة، خانوادگی و شغلی همبستگی بیشتری را با عزت نفس اجتماعی به ترتیب ،در این پژوهشنیز گزارش شده است. 

 (1891) زادهیتقو  استادی نجارپورهای و یافته (9111) (، جاج و بن9117) با نتایج لی و فیسی سازمانی نشان داد. این یافته

توان می، ؛ بنابرایناندسازمانی صحه گذاشته توسعةها بر وجود روابط بین عزت نفس و هشبنابراین، نتایج این پژو ؛همسو بود

بیشتر سازمان بود و  توسعةتوان شاهد به موجب آن می ،نتیجه گرفت که احتماال هر چه سطوح عزت نفس معلمان افزایش یابد

که منجر به عدم رضایت  وضع دشواری را ایجاد نمایدتواند می ،های یك سازمان بالندهبالعکس. از طرفی، پائین بودن شاخص

در راستای اهداف و مقاصد سازمان  ،معلمان خواهد شد. معلمان دارای رضایت کمتر، ممکن است باعث ایجاد مشکالتی شده

اهداف در ها و در نتیجه زیر مجموعه و دانش آموزان را در راستای اهداف دیگری هدایت نمایند که این نگرش ؛گام برندارند

که دلیل آن، همان احساس عدم ارزشمندی و بی معنا  توان از آنها ممانعت به عمل آوردنمی ،کوتاه مدت قابل شناسایی نبوده

ها فراهم تواند احساس ارزشمندی را برای آنبنابراین، ابعاد مختلف عزت نفس معلمان میاست؛ بودن کارکنان در سازمان 

 سازمان را فراهم آورد. توسعةاس خوب بودن و در نتیجه موجب تعهد بهتر، احس ،نموده

حاکی از آن است که بین  عزت نفس شغلی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس اجتماعی  با رضایت شغلی  ،یافتة بعدی پژوهش

غلی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر، بین ابعاد مختلف عزت نفس و رضایت ش ،معلمان تربیت بدنی

خود  نفس باالتری داشته باشند، رضایت بیشتری از شغل  عزت ،معلمان ارتباط وجود دارد، به طوری که هر چه معلمان سطوح

 ، یاوریان و صمدی(9114) ژومیب یس یتونا و ا(، 9111های پژوهش گاردنر و همکاران )دهند. این نتایج با یافتهرا نشان می

از آنجا که رضایت شغلی اساسًا نشان دهندة احساس مثبت عاطفی همخوانی دارد.  ،(1833) ( و پورجبلی1891(، درانی)1833)

فرد درباره شغل است، یك راه برای رفع دلزدگی و احساس رضایت معلمان از شغلشان این است که از شغل خود لذت ببرند و 

ها به شکل رد که تمامی رفتارها و روابط انسانتوان مشاهده کبنابراین، می ؛در آن احساس ارزشمندی و معنادار بودن بکنند

های فردی و روانی، رضایت شغلی بنابراین، هماهنگی بین ویژگی ؛ها متأثر استمستقیم یا غیر مستقیم از چگونگی عواطف آن

د موجب عدم رضایت خواهد شد. اگر محیط احساس ارزشمندی بیشتری را برای فر ،را به همراه خواهد داشت و فقدان آن
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توان گفت دهد. به صراحت میرفتار او را تحت تأثیر خود قرار می ،فراهم نماید، احساس رضایت او هم از آن محیط بیشتر شده

محیط کوچك خانواده و به ترتیب محیط  ،نمایدکه اولین محیطی که بیشترین احساس ارزشمندی برای فرد را فراهم می

 ا آن سرو کار دارد.بزرگتر شغل و در نهایت اجتماعی است که ب

درصد از تغییرات  99دهد که ( نشان می993/1بدست آمده ) 2Rیافته سوم این پژوهش بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مقدار

 ،اعتماد به دیگران ؛ بنابراین، مؤلفهشودسازمانی تبیین می توسعةهای رضایت شغلی در بین معلمان تربیت بدنی، توسط مؤلفه

 ،کمترین نقش را در میزان رضایت شغلی معلمان دارند. در این میان ،ؤلفه پرورش دادن و اختیارات سازمانیبیشترین نقش و م

بنابراین، توجه به میزان نقش هرکدام از این  ؛مؤلفه کم الیه بودن ساختار سازمانی تأثیری بر رضایت شغلی معلمان نشان نداد

باید توجه داشت که نقش بیشتر معلمان بر فضای سازمان را فراهم آورد. موجبات رضایت شغلی و کارآمدی تواند میعوامل، 

سازمان آموزش و پرورش در این پژوهش از نظر معلمان تربیت بدنی درجات متفاوتی را نشان داد، به صورتی  توسعةهای ویژگی

 ،به ترتیب مشارکت با دیگرانها یاسمقدر اولویت قرار دارد و دیگر خرده  ،که خرده مقیاس اعتماد به دیگران در این سازمان

های تیار سازمانی بودند که در اولویتگشودگی و شفاف بودن نظام سازمانی، بازخورد از درون و بیرون و پرورش دادن و اخ

دریافت که عالوه بر شاخص کم الیه بودن ساختار سازمانی که تأثیری بر رضایت توان میبعدی قرار داشتند. با اندکی تأمل 

بازخورد از درون و بیرون و پرورش دادن و اختیار سازمانی از لحاظ شدت تأثیر بر های مقیاسغلی معلمان نشان نداد، خرده ش

بنابراین، چنانچه سازمان آموزش و پرورش درصدد  ؛اختالف زیادی داشتنددیگر  مقیاسبا سه خرده  ،رضایت شغلی معلمان

ذکر شده به شکلی که سطح بازخوردها از درون و  هایمقیاسشد، توجه به خرده افزایش رضایتمندی معلمان تربیت بدنی با

مختلف و همچنین خدمات های بخشبیرون را با نظر خواهی و بکارگیری نقطه نظرات معلمان، ارباب رجوع و ذینفعان دیگر در 

های آموزشی توجه به برنامه ،یار سازمانیتر خواهد بود. از طرف دیگر، در بخش پرورش دادن و اختبهتر را ارائه دهد، اثربخش

ه به ارتقاء ها جهت مراجعه کمتر به سرپرستان و نیروهای ما فوق خود و توجکاری معلمان و آموزش مؤثر آندر ارتقاء دانش

 در نتیجه موجب ،مذکور را باال بردههای مقیاسکیفیت خرده تواند می ،گذاری به مدرك تحصیلیشغلی کارکنان و ارزش

رضایت بیشتر معلمان تربیت بدنی گردد، تا آنها نیز در این این رابطه دو سویه وظایف خود را بهتر و مؤثرتر به انجام رسانند. 

توسط ابعاد مختلف عزت  ،درصد تغییرات رضایت شغلی در بین معلمان 99گویای آن بود که  ،رگرسیونهمچنین، یافته دیگر 

از دیگر نتایج این ( همسو است. 9111( و جاج و بن )1898(، کاظمی)1891نتایج ابراهیمی). این یافته با شودمینفس تبیین 

بنابراین، عزت نفس اجتماعی بیشترین تأثیر و عزت ؛ میزان اثر ابعاد مختلف عزت نفس بر رضایت شغلی معلمان بود ،پژوهش

اد. با کمی تأمل بیشتر و توجه به آزمون رگرسیون کمترین تأثیر را بر میزان رضایت شغلی معلمان نشان د ،نفس مرتبط با شغل

اختالف نسبتًا زیادی از نظر میزان شدت بر رضایت شغلی معلمان تربیت  ،که عزت نفس محیط کار )شغلی(شویم میمتوجه 

مثابه یك  اگر قرار است سازمان آموزش و پرورش به ،شود نتیجه گرفتبنابراین، با توجه به این یافته می ؛دهدمیبدنی نشان 

سازمان بالنده موضوع عزت نفس معلمان تربیت بدنی را در رابطه با رضایت شغلی آنان مورد توجه قرار دهد، توجه به وجوه 

بسیار حائز اهمیت است که در زمینه عزت نفس مرتبط با شغل، نسبت به شناسایی عوامل تأثیرگذار به فرد  ،مختلف این مقوله

گیری معلمان تقویت و در امور محوله اختیارات الزم را داشته باشند. از طرفی، موضوع ای قدرت تصمیمماید و زمینه را براقدام ن

دهد، روابط بین همکاران و احساس ارزشمندی و محبوبیتی است که دیگری که عزت نفس محیط کار را تحت تأثیر قرار می

و احساس محبوبیت و ارزشمندی معلم در بین همکاران مورد بنابراین، باید زمینه بهبود روابط  ؛کندفرد در خود احساس می

های های فردی معلمان است که با توجه به تفاوتعزت نفس، ویژگی هایتوجه قرار گیرد، از طرف دیگر، از دیگر خرده مقیاس

منظم انجام دهند، توانند کار خود را به نحو احسن و ها میآن ،فردی معلمان، ایجاد محیط آرام و خوشایند برای معلمان
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ها نیستند، واکنش شدیدی نشان ندهند تا در این راستا از شغل خود خونسرد باشند و نسبت به رفتارهایی که مورد پسند آن

 در نتیجه به تحقق اهداف سازمان نیز به شکل مؤثرتری کمك نمایند. ،احساس رضایت نموده

بنابراین، زنان  ؛سازمانی بین دو گروه معلمان زن و مرد متفاوت بود توسعةمیانگین  این بود که ،از دیگر نتایج این پژوهش

 (1891همکاران) استادی و نجارپور هایهای پژوهشیافتهاند که این نتایج با سازمانی را گزارش کرده توسعةمیانگین باالتری از 

در تحلیل این موضوع که چرا زنان و بودند. آنها در پژوهش خود تفاوتی بین زن و مرد را مشاهده نکرده  زیراهمخوانی نداشت، 

متفاوت گزارش کردند، شاید محیط متفاوتی به لحاظ روابط میان افراد در سازمانی  توسعةمردان سازمان خود را به لحاظ 

توان مشاهده کرد، به طوری که صمیمیت بیشتری بین همکاران زن قابل مشاهده است و روابط بین مدارس دخترانه را می

مشاهده است.  شود و حس همکاری و همدلی بیشتری قابلهای خشك و بی روح اداری خارج میها و خط مشیدر رویه ،هاآن

ها باشد. خورد که این شاید خود دلیل بخشی از این تفاوتتر و گردش اطالعات بیشتری به چشم میهمچنین، روابط شفاف

. در استنشان دهنده تفاوت بین معلمان زن و مرد  ،مختلف عزت نفسمربوط به مقایسه میانگین سطوح های یافتههمچنین 

های ( همسو، اما با یافته1833پورجبلی )های یافتهکه این نتایج با  این رابطه، مردان سطوح باالتری از عزت نفس را نشان دادند

عزت نفس مردان و زنان، آن چه  در رابطه با دلیل اختالف بین میزان همخوانی نداشت. ،(1833پژوهش یاوریان و صمدی )

با مردان  شاید خصوصیات جنسیتی و احساسات ظریف معلمان زن باشد که در مقایسه ،بیش از هر چیز قابل مشاهده است

 رسد.آسیب پذیرتر به نظر می

ری که در مجموع طو ؛بین دو گروه معلمان زن و مرد از نظر میزان رضایت شغلی تفاوت وجود داشتها، یافتهدر بخش دیگر از  

( همسو بود، اما با 1833پژوهش پورجبلی )های یافتهزنان در مقایسه با مردان از شغلشان رضایت بیشتری داشتند. این نتایج با 

جامعة آماری و روش ن را بتوان تفاوت در همخوان نبود و شاید دلیل این همسو نبود ،(1833)یاوریان و صمدی های یافته

در تحلیل این بخش باید بیان شود که در مجموع رضایت شغلی زنان از مردان بیشتر است. ق عنوان کرد. پژوهش این دو تحقی

ماهیت شغل، رضایت از ترفیعات میزان درآمد، میزان رضایت از همکاران، رضایت از سرپرستان و  ،شاید دلیل این تفاوت

به دلیل سرپرستی خانواده و نقش مستقیم در اداره خانواده  انتظاراتی است که فرد از شغل مورد نظرش دارد. از طرفی، مردان

نه به دلیل  ،احساس تعهد بیشتری را در بخش درآمدزایی نسبت به زنان دارند و برخی از زنان ممکن است ،نسبت به زنان

بت به شغل خود داشته بلکه به دلیل عالقه به شغل خود به این کار بپردازند و از این منظر رضایت بیشتری را نس ،موضوع مالی

 باشند.

کرد که اگر سازمان آموزش و پرورش به دنبال جلب رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی توان بیان بندی مطالب میدر جمع

ای فراهم آورد تا معلمان با احساس خود ارزشمندی بیشتری در محیط کار خود حاضر شوند و اگر بخواهد است، باید زمینه

سازمانی  توسعة هایی به لحاظ کارایی و بهره وری در سطح مطلوب باشند، باید توجه بیشتری به شاخصمعلمان تربیت بدن

ها و اصول علمی جدید در راه شفافیت با نظرخواهی و بکارگیری یافته ،داشته باشند، طوری که نقاط تاریك آن را از بین برده

طرف دیگر، اگر سازمان در کنار فراهم ساختن دیگر امکانات و تأمین بیشتر و ایجاد محیطی آرام و خوشایند گام بردارند. از 

هایی در زمینه چگونگی باال بردن میزان عزت نفس معلمان تربیت های معلمان تربیت بدنی، اقدام به پژوهشنیازها و خواست

از شغل  ،اس ارزشمند بودن کردهتوان شاهد سازمانی شکوفا و بالنده باشیم که در آن معلمان احسبدنی نمایند، در آینده می

 خود احساس رضایت بیشتری داشته باشند. 
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate the relationship between the self-

esteem organizational development component and the job satisfaction of physical education 

teachers in Kermanshah. 

Methodology: The statistical population consisted of all the high school teachers (first and 

second rounds) in the city of Kermanshah, out of which, 110 persons were selected by the 

stratified sampling method. To collect the information, the questionnaires Cooper-Smith self-

(1990), Dolt and Partners job satisfaction (2008) and Philbin organizational development 

(2009) were used. For analyzing the data, the Kolmogorov-Smirnov test and the Pearson 

correlation and regression were used.  

Results: The results obtained showed a significant positive relationship between self-esteem 

dimensions (job, family and social self-esteem), and organizational development with job 

satisfaction. The regression analysis results showed that the organizational development 

component explained 29% of the variance in job satisfaction. Also the self-esteem 

components explained 22% of the variance in job satisfaction.  

Conclusion: For flourishing education in the physical education section, more attention 

should be paid to the organizational development and self-esteem factors among the physical 

education teachers for acquiring job satisfaction and organizational effectiveness. 
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