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 چکیده     

 كاري زندگی بین بتوانند ها آن  تا است نمعلما به كمک براي جدیدي هاي برنامه یکی از منابع اصلی انگیزش درونی،  مقدمه:

نقش    یواز طرف دیگر باعث انگیزش خاص معلمان می گردد. هدف پژوهش حاضر بررسكنند برقرار تعادل  خود خانوادگی  وزندگی 

 مقطع ابتدایی شهر تهران بود. در ساختار خانواده سالم   شیدایمعلمان درپ  یشغل زشیانگ

بنیاد نظامدار مبتنی بر الگوي اشتراوس و كوربین انجام شد. جامعه  رویکرد نظریه داده: این پژوهش به روش كیفی و با  روش پژوهش

عنوان نمونه انتخاب شدند.  نفر به  30  گیري هدفمندبود. با روش نمونه  1398  آماري شامل معلمان دوره ابتدایی شهر تهران در سال

ها از طریق كدگذاري باز، محوري و انتخابی مبتنی بر نظریه . دادهها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد براي گردآوري داده

 تحلیل شدند.  MAXQDAافزار دار اشتراوس و كوربین و با استفاده از نرمداده بنیاد نظام

عنوان مقوله در این پژوهش مقوله »انگیزش شغلی« بهمفهوم شناسایی و استخراج شدند.    11۶مقوله و    19درمجموع  یافته ها :   

مركزي انتخاب شد. در این پژوهش، پنج مقوله مربوط به عوامل علی شامل: »تعامالت اجتماعی«، »فضاي محیط كار«، »تجهیزات 

شرایط خانوادگی«،  » مانندعنوان شرایط علی، همچنین عوامل زمینه اي كاري«، »سیستم تشویقی« و »رفتار اخالقی محیط كار« به

مانند    سازمانی« و در نهایت عوامل مداخله گر  »شرایط كاري«، »شرایط رفاهی«، »تدریس و پژوهش«، »شرایط اقتصادي« و »فرهنگ

  »خصوصیات فردي معلمان «، »عوامل مرتبط با یادگیرندگان« و »توان مالی دانش آموزان «بررسی گردید.

گر و هم عوامل علی پیامدهایی پدید می آورند كه برخی از آنها خواسته و برخی دیگر ناخواسته    : هم مقوله هاي مداخله  نتیجه گیری

اند. عوامل مداخله گر به صورت غیر مستقیم بر انگیزش معلمان موثر هستند و می توان با تاثیرگذاري بر عوامل مداخله گر موجب 

 تغییر در انگیزش رفتار شد. 
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 واحد رودهن، تهران، ایران -دانشجوی دکتری تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی - 1

 ORCID: 0000-0003-2198-6609                                    
 ایرانواحد رودهن، تهران،  -گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمینویسنده مسئول،  - 2

 Abolmaali@riau.ac.ir   
 واحد رودهن، تهران، ایران-گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی - 3

 

مؤلف  © برای  در  (  ن)آ  حقوق  آزاد  دسترسی  با  مقاله  این  است.  بهداشتمحفوظ  و  کامنز   خانواده  کرییتو  مجوز    تحت 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).    مجاز است  منتشر شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاری تنها در صورتی

  د. که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باش

 

http://journals.iau-astara.ac.ir/
mailto:Abolmaali@riau.ac.ir


 

 د تحلیل داده بنیا: یک ساختار خانواده سالم  درپیدایش انگیزش شغلی معلماننقش بررسی 

 

 : مقدمه

 جستجوي  در سالم زندگی كیفیت نظریه طرفداران كه درحالی شد، می تأكید (غیركاري)  فردي زندگی بر فقط گذشته هاي دهه در

 برقرار تعادل خود خانوادگی  وزندگی كاري زندگی  بین بتوانند ها آن تا  هستند كاركنان به كمک براي جدیدي هاي برنامه و  ها نظام

 و خانوادگی زندگی در كه فردي .دارند یکدیگر بر اي تشدیدكننده و متقابل اثرات خانوادگی،  و زندگی كاري زندگی  پدیده كنند دو

 محیط در وي شادابی و وري بهره كار، انگیزه انجام تمركز، روي بر مشکالت، این طور قطع به دارد، زیادي مشکالت خود شخصی

خانواده  -تعارض كار  . ا(1)تاس تأثیرگذار خانوادگی  زندگی كیفیت بر نیز كاري شرایط از ناشی مشکالت برعکس و گذارد اثرمی كار

از انجام وظایف مربوط به یک نقش، مانع از انجام وظایف به صورت اثربخش   شکلی از تعارض درون نقشی است كه در آن فشار ناشی

ود نیازمندند. این  وپرورش مطلوب و بهینه اعضاي خنظران، جوامع براي تداوم به آموزش بنا به اعتقاد صاحب.  در نقشی دیگر می گردد 

موجب می آموزش امر  كه  نظامشود  میان  در  اساسیوپرورش  و  مهم  نقش  و  یافته  باالیی  اهمیت  اجتماعی  دیگر  دراستحکام   هاي 

این نظام تالش دارد با رهبري مؤثر و به نحوي مطلوب وظایف محوله را در راستاي اهداف كلی    (2)ایفا نماید.   وپرورش اعضاي خانواده

عنوان مؤثرترین افراد، نقش  جامعه و سازمان به انجام برساند. این كار بدون كمک همه اعضاء میسر نیست و در این میان معلمان به

وایجاد انگیزه در معلمان می تواندازعوامل موثردر سالمت  .وپرورشی داردی  اهداف آموزشحانواده در  كلیدي در موفقیت یا عدم موفقیت  

انجام مطلوب نقش معلمی مستلزم آن است كه مدیران بدانند چگونه در   (3دانش اموزان وفرزند پروري مطلوب وخانواده سالم شود.)

مهارت ایجاد انگیزه و ترغیب كاركنان به مشاركت در تحقق   ها را با اهداف سازمانی پیوند دهند. توانایی و آنان ایجاد انگیزه نموده و آن

هاي معلمان و  ترین ابزارهاي مدیریت شایسته است. مدیران از طریق فهم نیازها، عقاید، انتظارات و انگیزهاهداف سازمانی، از مهم

هایی است كه  وپرورش ازجمله سازمان آموزش .  (4)سازند  پذیر میفراهم آوردن شرایط محیطی مطلوب، دستیابی به اهداف را امکان

مندي از نیروهایی با ماندگاري و انگیزه باالست. معلم و دانش آموز، حداقل یک چهارم از زمان روزانه را در موفقیت آن درگرو بهره

 و وثر بین آن ها باعث بهبود احساسشان نسبت بهمو برقراري ارتباط م  وتاثیر ان در خانواده نمود پیدا می كند مدرسه می گذرانند

ترین  تحول كیفیت آموزشی و یادگیري می شود.  معلمان مؤثرترین و مهماین نیز موجب  رویدادها و فرآیندهاي مرتبط با مدرسه و  

ها اجرا ي ماندگاري آنها و اقدامات حمایتی براي حفظ و ایجاد انگیزه كافی و الزم براوپرورش هستند كه برنامهنیروهاي آموزش

است.    وخانواده ارام درقبال اموزش فرزند   دانش آموزان  سالمت  ، انگیزه معلمان از عوامل مهم تأثیرگذار بر كیفیت آموزش  .  شودمی

هاي بیرونی آن  هاي محیطی شغل و جنبه.به اعتقاد سیندرمن انگیزه داراي دو بعد؛ الف( عوامل بهداشتی: دربرگیرنده ویژگی(3-5)

هاي كاري است و ب( عوامل برانگیزنده: درواقع عوامل وابسته به وظایف، مانند: سرپرستی، حقوق، روابط بین  فردي، شرایط و موقعیت

هایی مانند: اهمیت دادن به پیشرفت، مسئولیت و رشد است. دومین مفهوم  ي جنبهونی آن و دربردارندههاي درمحتواي شغل و جنبه 

شوید؟ و ب( تا  گرفته از دو پرسش؛ الف( در حال حاضر چقدر از شغل خود برانگیخته می رایج در مورد تعریف و مفهوم انگیزه نشئت 

تواند  تفاوت بین آنچه فرد در حال حاضر دارد و آنچه به دنبال آن است، میخواهید؟، بدین ترتیب  چه حد از شغل خود انگیزش می

: یک ساختار خانواده سالم درپیدایش انگیزش شغلی معلماننقش بررسی یزدان پنا ه، ابوالمعالی الحسینی خ، میرهاشمی م.   استناد:
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كننده كار  اي فرد و نظام تقویتهاي حرفهدیگر انگیزه را كنشی از هماهنگی میان نیازها و ارزشبیانشاخصی از انگیزش باشد. به

 . ( ۶)داند می

هاي شغلی فرد است  ند و مثبتی كه ناشی از ارزیابی شغلی یا تجربهلوكه انگیزه را نوعی فرآیند ارزشیابی و آن را حالت هیجانی خوشای

كند باید دریافت  كند با مقدار پاداشی كه فکر میهایی كه فرد دریافت میرابینز انگیزه را حاصل تفاوت میان پاداش  (7)كند. تعریف می

سبت به شغل خویش بازخوردي مثبت، اما شخص كند. بدین ترتیب شخصی كه واجد سطح باالیی از انگیزه است، نكند ارزیابی می

انگیزه نسبت به شغل بازخوردي منفی دارد. لوسیر  داند و اعتقاد دارد،  ها میانگیزه را احساس كام یافتگی نیازها و خواسته   1فاقد 

 .(8)  دهد پیوندد، انگیزه او از شغل را تحت تأثیر قرار میداوري فرد در خصوص آنچه در شغل به وقوع می

است كه بر انواع گوناگون انگیزش در افراد به جاي مقدار    2از جمله نظریات مطرح و جدید در زمینه انگیزش ، نظریه خود تعیین گري

 .  (9) آن تمركز دارد و انگیزش انسان را مبتنی بر نیازهاي روانشناختی بنیادي، خودمختاري، شایستگی و احساس تعلق می داند 

  و آموزشگاهی ازجمله مضامینی است كه خط فکري حاكم بر فرهنگ جامعه ما   در راستاي مطالب فوق، انگیزش كاركنان آموزشی

سازد. نائلی اساس انگیزش در تعلیم و تربیت را در فرآیند تعلیم و تربیت آشکار می  وسالمت روان دانش اموزان درارامش خانواده ها 

آموزشگاهی می و  آموزشی  عاطفی مدیران  بستر  پژوهش(10)داند  را در  آلدرفر .  و  مطلب  3هاي هرزبرگ  این  هرقدر  بیانگر  اند كه 

باشند، به همان میزان عالقه بیشتري برخوردار  انگیزش  از  انگیزش، نگرش  كاركنان آموزشی و آموزشگاهی  مندي، رضایت شغلی، 

موضوع ادراک    4. پژوهشی توسط براون و هوگز ( 15)یابدمعلمان و پیشرفت تحصیلی و میل به ادامه تحصیل فراگیرانشان افزایش می

مدیر و معلمان از انگیزش درونی و بیرونی انجام شد. نتایج حاكی از این است كه از نظر معلمان عوامل انگیزش درونی مانند احساس  

رامی ناشی از كار، داشتن ارتباطات مثبت در محیط كار، رشد حرفه اي، مشاركت در تصمیم گیري، در اختیار داشتن مواد خوداحت 

یکی از منابع اصلی انگیزش درونی، داشتن ارتباطات مثبت و سازنده با همکاران،  باشند  موردنیاز و دانستن آنچه موردنیاز است، مهم می

می باشد كه از طرفی باعث انگیزه  ازمنظر پیشرفت تحصیلی دانش اموزانشان ساختار خانواده سالم هایت  و درندانش آموزان  ، والدین 

و از نظر مدیران عوامل انگیزش بیرونی مانند تعطیلی در كار،  دانش آموزان شده واز طرف دیگر باعث انگیزش خاص معلمان می گردد.

، مزایاي جانبی كار، مورد تأیید همکاران  دانش اموزان درارامش خانواده ها  وسالمت روان  حقوق و دستمزد، تصدیق و تأیید والدین

واقع شدن، عنوان و پست و پرداخت براساس شایستگی با اهمیت قلمداد شدند و زنان در مقایسه با مردان از انگیزش شغلی درونی  

 . (1۶)بیش تري برخوردارند 

ة حرفه اي معلمان عبارت است از )فرایندها و فعالیت هاي طرح ریزي شده به منظور افزایش دانش، مهارت ها و نگرش هاي  توسع

. این  (18,  17)  شوند   وسالمت روان انان درارامش خانواده ها     حرفه اي معلمان تا اینکه بتوانند موجب بهبود یادگیري دانش آموزان

اي، طرفدار   به توسعة حرفه  نسبت  این حال رویکردهاي جدید  با  براي توسعة حرفه اي معلمان قائل است،  تعریف دامنة وسیعی 

 
1 Losear 

2 Self-determination theory (SDT) 

3 Herzberg & Alderfer 

4 Brown & Hughes 
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نند، بلکه توسعة حرفه اي معلمان را فعالیتی بلندمدت  یادگیري مادم العمر بوده و یادگیري حرف هاي را مداخله اي كوتاه مدت نمی دا

 . (19, 18) می دانند كه دامنة آن از آموزش معلمان در دانشگاه تا دوره هاي ضمن خدمت فردي معلمان را در بر می گیرد

گذارد، رتبه بندي  از مدیران آموزشی تقاضا شد تا عوامل مهمی را كه در انگیزه آنها بر انجام كارهاي جاري اثر می 1در پژوهش ریس 

قدمی در كار، روابط خوب همکاران در محیط كار،    كنند. این عوامل بترتیب اولویت عبارت بود از شانس استفاده از ابتکار و پیش

پول كافی، ساعات كار مناسب، منافع موجود در كار، فرصت براي پیشرفت و كسب اعتبار و شخصیت توجه مدیر به آنها، استخدام دائم،  

(17). 

از انگیزش شغلی معلمان نشان داد كه ارزشیابی از كار، حقوق مناسب، امنیت شغلی بیش تر، فراهم    2هاي پژوهش كوگا و بریانتیافته

هاي آنان، استقالل كاري و اهمیت تفاوتهاي فردي در نیازهاي شخصی و اجتماعی از جمله عوامل  هاي پیشرفت توانائینمودن زمینه 

 .  (20) تر در آموزش و مربیگري هستند و رغبت بیش مؤثر در ایجاد میل

هایی مشاهده شد. با توجه به جنسیت، تأثیر عوامل امنیتی در انگیزش شغلی مردان بیش از كاركنان  از نظر دموگرافیک نیز تفاوت

ژیکی و امنیتی در افزایش انگیزش شغلی دبیران مرد بیش از دبیران زن بود. در انگیزش شغلی كاركنان و  زن و تأثیر عوامل فیزیولو 

بر مبناي  ( كه  2015)3دبیران با توجه به سطح تحصیالت و سابقه خدمت آنها تفاوتی مشاهده نگردید. همچنین در پژوهش یو و كانلی 

خودتعیین گري انجام شد، این نتایج حاصل شد كه انگیزش معلم، منعی شخصی است كه  منابع شغلی و نظریه -مدل تقاضاي شغلی

حقیق خود با موضوع انگیزه معلمان در مدارس  .قاسم زاده، نقش و افضلی در ت(21)  كنار آمدن با تقاضاي كاري زیاد را تسهیل می كند

بیان داشتند كه درصورت فراهم نمودن عوامل محرک جو سازمانی مطلوب و شادكامی باعث ایجاد تاثیر زیادي در انگیزه معلمان می  

 . ( 23, 22) گردد

سالمت روان وبرآیند ان در  هاي گذشته و اهمیت و جایگاه انگیزه در ارتقاي تعلیم و تربیت یک نظام آموزشیلذا با توجه به پژوهش

مؤثر بر انگیزه شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران   ، در این پژوهش به تبیین علل   دانش اموزان وایجاد ارامش در خانواده ها 

عوامل مؤثر    چیست؟  ساختار خانواده سالم   شی دایمعلمان درپ   یشغل  زشیشده است و سؤاالت اساسی این است كه  نقش انگپرداخته 

  ن ا؟ پیامدهاي افزایش انگیزه معلماندگر( چه هستند؟ راهبردهاي افزایش انگیزه معلمان كدماي، علی و مداخلهبر انگیزه معلمان)زمینه 

 ها چگونه است؟  بینی انگیزش معلمان با توجه به یافتهمنظور پیشچه هستند؟ مدل ساختاري به

 روش پژوهش: 

صورت كیفی و با رویکرد نظریه داده بنیاد مبتنی بر الگوي سیستماتیک )اشتراوس و كوربین( انجام شد. براي گردآوري این پژوهش به

بود. با استفاده    1398  ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماري شامل معلمان دوره ابتدایی شهر تهران در سالداده

مشاوران و متخصصان  خانواده درمانگر    یكه با گروه تخصص  ی جلسات  یعنوان نمونه انتخاب شدند. ط نفر به  30  از تکنیک گلوله برفی 

ی دردانش  احتمال  ي ها  یاز بروز اختالالت و كاست  يریشگیروش پ   نیبهتر  انگیزه درونی معلمان را كه پرورش    ده یا  ن یا  زیبر پا شد آنها ن

و مشاور     راهنما  د یاسات  ياریو بستر انجام پژوهش فراهم شد. با مشورت و    دند یورز  د یدر خانواده ها خواهد بود تاك  اموزانوبه تبع ان

 
1 Rees 

2 Cuga & Bryant 

3 You & Conley 
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داده تحلیل  نظامبراي  بنیاد  داده  نظریه  بر  مبتنی  انتخابی  و  باز، محوري  از كدگذاري  نرمها  با كمک  كوربین  و  اشتراوس  افزار دار 

Maxqda  .شد 

طور كه شده است. همانعنوان مقوله محوري انتخابدر این پژوهش مقوله »انگیزش شغلی« به:  مقوله محوری: انگیزش شغلی

شده است و نقش محوري ها اشارهها تقریباً به آنمشاهده است و در تمامی مصاحبهها قابلسر دادهگفته شد، رد پاي این مقوله در سرا

می مقولهایفا  سایر  بهتر  بیان  به  حول  كند.  شده  انگیزشها  جمع  مصاحبهشغلی  نقلاند.  در  بیان  قولشوندگان  در  و  مختلف  هاي 

»تعروایت شهروندي«،  »رفتار  همچون  مفاهیمی  به  شغلی«،  هایشان  »درگیري  سازمانی«،  »تعهد  شغلی«،  »رضایت  شغلی«،  هد 

 « و »حمایت مدیریتی« اشاره داشتند.  درایجادسالمت خانواده شناختی»توانمندي روان 

در این پژوهش، پنج مقوله »تعامالت اجتماعی«، »فضاي محیط كار«، »تجهیزات كاري«، »سیستم تشویقی« و »رفتار :  شرایط علی

 شده است.  عنوان شرایط علی در نظر گرفتهار« بهاخالقی محیط ك

رفاهی«، »:  ایشرایط زمینه مقوله »شرایط خانوادگی«، »شرایط كاري«، »شرایط  پژوهش  این  پژوهش«، »شرایط   تدریس در  و 

 اند.  شدهدر نظر گرفته یا زمینه منزله شرایط بسترسازمانی« بهاقتصادي« و »فرهنگ

این پژوهش »خصوصیات فردي معلمان «، »عوامل مرتبط با یادگیرندگان« و »توان مالی دانش آموزان « در  :  گرشرایط مداخله

 شوند.  گر محسوب میعنوان شرایط مداخلهبه

شده است. این مقوله عنوان راهبرد تحقق »انگیزه  در سازمان« شناخته « بهشغلیسازي ایجاد انگیزه  در این پژوهش، »زمینه:  راهبرد

»مدیریت استعداد«، »متنوع ساختن جو مدرسه«، »خدمات بازنشستگی«، »ایجاد دفتر مشاوره روانی و حقوقی«، »برگزاري  شامل  

 « و »مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندهاي مدرسه« است براي خانواده ها اندیشیهاي مثبتدوره

 

 یافته ها: 

بندي مفاهیم در مقوالت اصلی دسته  1  تخراج شدند كه در جدولمفهوم شناسایی و اس  11۶مقوله و    19در این پژوهش درمجموع  

 شده است.ارائه 

 ها بندي مفاهیم و مقوله : دسته1 جدول

Table 1: Categorization of concepts and categories

 هامقوله ردیف  مفاهیم  ردیف 

 امید به زندگی   2 روابط غیررسمی در سازمان  1

 نگريآینده  4 المللی تعامل با جامعه بین  3

 عشق و عالقه به كار  6 معلمان تعامل یادگیرندگان   با    5

 آینده امید به   8 هاي اجتماعی در مدارستشکل  7

 خودكارآمدي  10 تعامل بین همکاران  9

 خودگشودگی  12 خانواده همکاري با   11
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 د تحلیل داده بنیا: یک ساختار خانواده سالم  درپیدایش انگیزش شغلی معلماننقش بررسی 

 توجه به خانواده  14 همدلی   13

 هوش معنوي  16 تخصیص فضاي سبز  15

 داري دین  18 منطقه جغرافیایی مدارس  17

 خودشکوفایی  20 تخصیص سالن ورزشی  19

 قدرت بیان   22 معماري متناسب با مدارس  21

 ابتکار و خالقیت   24 امکانات فیزیکی موجود در مدارس   23

 خودكنترلی   26 فضاي كاري مناسب   25

 هاي فوق برنامه با یادگیرندگان   اجراي برنامه  28 كتابخانه مناسب  27

 احترام دانش آموز به دبیر  30 هاي درس كاربرديكالس  29

 رفتار یادگیرندگان     32 برابري سازمان  31

 انگیزه یادگیرندگان     34 همکاري  33

 تالش یادگیرندگان     36 رقابت سازنده   35

 بازخورد یادگیرندگان  و دانش آموختگان  38 رفتار غیر سیاسی   37

 اشتغال یادگیرندگان  و دانش آموختگان  40 كاهش فساد اداري  39

 تقویت توان مالی یادگیرندگان     42 توجه به خانواده  41

 ارائه تسهیالت رفاهی به یادگیرندگان     44 آرامش در محیط خانواده  43

 تغذیه مناسب   46 روابط خانوادگی مناسب   45

 ارائه امکانات رفاهی   48 نشاط خانوادگی   47

 فراهم سازي شرایط سفر  50 حمایت اعضاي خانواده   49

 درمان رایگان  52 قوانین سازمانی   51

 طرح درس كاربردي  54 حمایت سازمانی   53

 امکانات پژوهشی فراهم بودن   56 امنیت شغلی  55

 امکان چاپ مقاالت علمی   58 سلسله مراتب اختیارات   57

بستر مناسب براي رشد و توسعه   59

 شخصی

 هاي پژوهشی مشاركت در فعالیت  60

 مدیریت دانش   62 سبک رهبري   61

 امکان پژوهش كاربردي  64 انداز و ماموریت سازمانی چشم  63

 هاي ملی در پژوهش معلماناستفاده از   66 ساعت كاري شناور و منعطف  65

 مزایاي مادي   68 ها بندي مناسب كالسزمان  67

 امنیت اقتصادي  70 تسهیل رویه هاي اداري  69
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 رفتار شهروندي  72 تعادل بین زندگی كاري و خانوادگی  71

 تعهد شغلی   74 تمركز زدایی  73

 رضایت شغلی   76 جریان آزاد اطالعات  75

 تعهد سازمانی   78 سیستم انتقادات و پیشنهادات  77

 درگیري شغلی  80 اندیشیفرهنگ مثبترواج   79

 شناختیتوانمندي روان   82 شفافیت  81

 حمایت مدیریتی   84 آزادي بیان   83

 عملکرد مدارس  86 آزادي عمل  85

 كاهش غیبت   88 تحمل اختالف سلیقه   87

 معلمانجایی كاهش جابه  90 هویت و همانندي   89

 معلمانشهرت و اعتبار مدارس بین   92 ارتباطات همه جانبه  91

 شهرت و اعتبار مدارس بین یادگیرندگان     94 پیشرفت شغلی  93

 نشاط كاري   96 ساالريشایسته   95

  معلمانتوجه به   98   معلمانتقدیر و تشکر از   97

 ایجاد رضایت  100 ارائه تسهیالت   99

 هاي الزم براي رشدایجاد فرصت  102 پاداش   101

 سالمت روان  104 اوقات فراغت   103

 مدیریت استعداد   106 فرصت تحصیل رایگان  105

 متنوع ساختن جو مدارس   108 اعتماد به نفس   107

 خدمات بازنشستگی  110 عزت نفس   109

 ایجاد دفتر مشاوره روانی و حقوقی   112 اجتماعی بودن  111

 اندیشی هاي مثبتبرگزاري دوره  114 خودباوري  113

 مهندسی مجدد ساختارها و فرایندهاي مدارس  116 انگیزه كاري  115

 

 پیامدها 

»شهرت و اعتبار مدرسه«، »افزایش كارایی مدرسه« و »كاهش فرسودگی  را به    «شغلیدر این پژوهش پیامدهاي حاصل از »انگیزه   

 بندي كرد. طبقه می توان شغلی« 

شوندگان  هاي مصاحبهقولشغلی« نامیده شده است. زیرا بخش زیادي از نقل انگیزشدر این پژوهش مقوله مركزي تحت عنوان »

ها بود كه با انتخاب این عنوان براي مقوله مركزي، این ها براي افزایش جذابیت و چگونگی توسعه آن هاي مدنظر آندر مورد مولفه

شغلی معلمان تشریح   الگوي انگیزش هاي استخراجی از مراحل قبل،شود. در ادامه براساس مفاهیم و مقولهمطالب روشن می

شود. می
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 امیری شیراز 9 9

عنوان ساختار خانواده سالم مقوله »انگیزش شغلی« به   شیدا یمعلمان درپ   یشغل  زشینقش انگ  یبررسبا هدف  در این پژوهش  

ها  مشاهده است و در تمامی مصاحبهها قابلشده است. به این علت كه رد پاي این مقوله در سراسر دادهمقوله محوري انتخاب 

آن به  میاشاره  تقریباً  ایفا  محوري  نقش  و  است  مقولهشده  سایر  بهتر  بیان  به  شكند.  انگیزه  حول  شدهها  جمع  اند.  غلی 

نقلمصاحبه  در  روایتقولشوندگان  بیان  در  و  مختلف  »تعهد شغلی«،  هاي  شهروندي«،  »رفتار  همچون  مفاهیمی  به  هایشان 

روان »توانمندي  »درگیري شغلی«،  سازمانی«،  »تعهد  سالم  شناختی»رضایت شغلی«،  خانواده  درپیدایش  »حمایت  معلم  و   »

وري در یک سازمان شود،  تواند باعث افزایش بهرهترین عواملی كه میعتقد هستند یکی از مهممدیریتی« اشاره داشتندبسیاري م

كرد كه با استفاده از    الگوییتوجه به انگیزه  و تزریق آن به كاركنان است. دغدغه انگیزش معلمان پژوهشگر را وادار به ساختن  

ساختار خانواده سالم را    ش یدایمعلمان درپ   ی شغل  زشینقش انگ  یرسبرو    هاي مؤثر در انگیزه  معلمان  مدرسهآن  بتوان المان 

الزم    الگوهاي  هاي مختلفی تشکیل شده است، اما پیش از معرفی سایر قسمتشده در این پژوهش از بخشارائه   الگو تشریح كرد.  

 شده معرفی كرد. عنوان عنصر محوري و كلیدي انتخاباست متغیري را كه به 

وري استفاده  تواند از مزایاي این افزایش بهرهند محیطی با نشاط براي كاركنانش ایجاد كند، خود سازمان هم میاگر سازمانی بتوا 

وازاین طریق باعث ارامش  گردد  تر و موثرتر باشد. باكر معتقد است كه انگیزه معلمان موجب انگیزه  دانش آموزان  میكند و موفق

بخشد، در واقع انگیزه  معلمان  نقطه آغاز  ها را بهبود می و عملکرد آنان می شود  والدین درقبال هدفمندي درست فرزندانش

افزایش كیفیت تدریس آن مثبت دانش آموزان  جریانی است كه موجب  انگیزه  و عملکرد  نهایت  در  انانها و   وسالمت روان 

منابع اصلی انگیزش درونی، داشتن ارتباطات  براون و هوگز یکی از  شود؛ همچنین در تحقیق  ساختار خانواده سالم می  شیدایدرپ 

ازمنظر پیشرفت تحصیلی دانش اموزانشان ساختار خانواده سالم  و درنهایت  دانش آموزان    ،مثبت و سازنده با همکاران، والدین  

دیگر    می باشد كه از طرفی باعث انگیزه دانش آموزان شده واز طرف دیگر باعث انگیزش خاص معلمان می گردد. در استداللی

اهمیت همچون    اي  با توجه به تحقیق سیندرمن می توان بیان كرد كه عامل دوم در انگیزه كاركنان و معلمان عوامل برانگیزاننده

كه یکی از اصلی ترین عوامل انگیزه است. همچنین لوكه نیز بیان كرده كه انگیزه باعث    استدادن به پیشرفت، مسئولیت و رشد  

در معلمان و در همین راستا در دانش آموزان می شود كه به نوبه خود عامل مهمی براي ارتباط مثبت   ایجاد حالت هیجانی مثبت

 است. 

انجامد و یا وقایعی كه ازنظر زمانی مقدم  شرایط علی حوادث، وقایع و اتفاقاتی هستند كه به وقوع یا گسترش پدیده موردنظر می

پیشنهادي من پنج مقوله »روابط اجتماعی«، »فضاي محیط كار«، »تجهیزات كاري«، »سیستم  بر پدیده موردنظر هستند. در مدل  

شده است. روابط اجتماعی با ترویج روابط غیررسمی عنوان شرایط علی در نظر گرفتهتشویقی« و »رفتار اخالقی محیط كار« به

هاي اجتماعی در مدرسه، تعامل بین همکاران، همکاري  در مدرسه، تعامل با جامعه بین المللی، تعامل با دانش آموزان ، تشکل

( 2017ها و در نهایت با همدلی معرفی شد. یکی از تحقیقاتی كه منشا بعد شرایط علی بود، تحقیق كوگا و بریانت)با سایر سازمان

وان علت اصلی انگیزش  می باشد كه تمركز اصلی را بر امنیت شغلی و پیشرفت شخصی می دانست و این دو مقوله می تواند به عن

 قرار بگیرد چون كه بحث امنیت شغلی با میزان درآمد و امنیت كاري عجین می باشد كه در هر شغلی سرنوشت ساز است. 

»فضاي محیط كار« از مفاهیم »تخصیص فضاي سبز مناسب مدرسه«، »منطقه جغرافیایی مدرسه«، »تخصیص سالن ورزشی در 

مدرسه« تشکیل شده است. براي اینکه انگیزه بین معلمان در محیط كار افزایش یابد باید به  ها« و »معماري متناسب با  مدرسه

 فضاي محیط كار توجه ویژه شود.  



 ( ....... انیمشترمطالعه موردی  )  بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی

 

 

هاي درس  »تجهیزات كاري« با »امکانات فیزیکی موجود در محیط كار«، »فضاي كاري مناسب«، » كتابخانه مناسب«، »كالس

 شود.« تقویت میكاربردي« و »فراهم بودن امکانات آموزشی

ها در اختیارشان عنوان پاداش كار آنمنظور قدردانی از عملکرد معلمان بهي آن چیزي است كه بهسیستم تشویقی در واقع همه

ساالري«، »تقدیر و تشکر از معلمان «، »ارائه تسهیالت«، »پاداش« و »امکان تحصیل گیرد. »پیشرفت شغلی«، »شایسته قرار می

سازند و در نهایت »رفتار اخالقی محیط كار« با »برابري سازمانی«، »همکاري«،  ی هستند كه این مفهوم را میرایگان« عوامل

 شود.»رقابت سازنده«، »رفتارهاي غیر سیاسی« و »كاهش فساد اداري« معرفی و تحلیل می

گیرد،  كنترل و پاسخ به پدیده صورت می  هاي متقابل براي اداره كردن،ها و كنشاگر سلسله شرایط خاصی را كه در آن استراتژي

»شرایط خانوادگی«، »شرایط كاري«، »رفاهی«، »شرایط تدریس و پژوهش« و »شرایط   ، عنوان شرایط بستر در نظر بگیریمبه

ر ها تأثیسازد و بر رفتارها و كنشرا فراهم می  آموزش و پرورش و مدرسهایجاد انگیزه در  سازمانی زمینهاقتصادي« و فرهنگ

ساختار خانواده  و درنهایت  دانش آموزان    ،داشتن ارتباطات مثبت و سازنده با همکاران، والدین    به این صورت كه، گذارند.  می

اموزانشان  سالم   پیشرفت تحصیلی دانش  باعث  ازمنظر  انگیزه دانش آموزان شده واز طرف دیگر  باعث  از طرفی  می باشد كه 

به عوامل زمینه اي شغلی و فضایی كه معلم در    دیگر در تحقیق طاهري و همکاران  انگیزش خاص معلمان می گردد. در جایی

 . (25, 24)آن كار می كند نیز بسیار تاكید شده و به عنوان عامل مهمی در انگیزه سازي براي معلمان تعریف شده است 

شود.  كنند یا براثر این شرایط تداخل ایجاد كرده و مانع آن میكه شرایط علی را تسهیل میگر عواملی هستند  شرایط مداخله

تواند براثر شرایط علی بر رفتار اثرگذار باشند. در  شود اما میتنهایی منجر به رفتار نمیگر خود بهدیگر شرایط مداخلهعبارتبه

شوند.در نهایت پیامدها، نتایج  گر محسوب میعنوان شرایط مداخله« و »دانش آموزان « بهمعلم این پژوهش »خصوصیات فردي

دیگر، هرجا انجام یا عدم انجام كنش/ واكنش معینی در پاسخ به امر  عبارتها هستند. بهها واكنشو حاصل راهبردها و یا كنش 

آید. برخی از پیامدها  مدهایی پدید میمنظور اداره یا حفظ موقعیتی از سوي فرد یا افرادي انتخاب شود، پیااي یا بهیا مسئله

مدرسه«، »افزایش كارآیی مدرسه« و »كاهش فرسودگی شغلی«   اند. در این پژوهش »شهرت و اعتبارخواسته و برخی ناخواسته 

ن،  با توجه به وضعیت كرونا و عدم دسترسی به معلماشده است. عنوان پیامدهاي ناشی از انگیزه  شغلی معلمان در نظر گرفتهبه

اي و مداخله گر مؤثر بر انگیزش شفلی شود پژوهشگران بعدي عوامل علی، زمینهاجرا به صورت آنالین صورت گرفت.توصیه می

شود سیاستگذاران معلمان را در قالب یک پژوهش كمی با روش مدلیابی معادالت ساختاري مطالعه نمایند و همچنین پیشنهاد می

 ن را جهت ارتقاء كیفیت تدریس آنان مورد توجه قرار دهند. عوامل مؤثر در انگیزش شفلی معلما

 تضاد منافع 

 نشده است. انیب نسندگایبا حقوق نو  یگونه تضاد منافع چیه

 اخالقی مالحظات

 سازمان و آمریکا و ایران روانشناسی انجمن توسط شده مطرح اخالقی  كدهاي حاضر، پژوهش در اخالقی مداخالت اجراي براي

 بیماران تمامی  درمورد زیر مؤلفه هاي اساس، این بر .گرفت قرار توجه مورد ایران اسالمی جمهوري مشاوره و روانشناسی نظام

 و  وظیفه شناسی انسان؛ اصل آزادي و شأن به احترام اصل :شد رعایت  )پژوهش مراحل از هریک در( پژوهش در كننده شركت

 نظام به توجه واصل دیگران رفاه  به توجه اصل  تبعیض؛ عدم اصل رسانی؛آسیب   عدم  و سودمندي اصل پذیري؛ مسئولیت

 .جامعه ارزشهاي

 

 



11-62ص   72(3، پیاپی )4001تابستان ، ویژه )الف(م، شماره یازده فصلنامه خانواده و بهداشت، دوره   

Family and health Quarterly, vol11, Issue A, Summer 2021, ISSN: 2322-3065 

http://journals.iau-astara.ac.ir 

11 

 

 

 امیری شیراز 11 11

 :وهشژکاربردپ

ساختار   ش یدایمعلمان درپ  ی شغل  زشینقش انگتایج این بررسی می تواند به شناخت بهترعوامل ایجادكننده انگیزش معلمان و ن

 .كمک كند  خانواده سالم 

 

 

 : منابع

1. Pintrich P., Dale Schunk. Motivation in education (theory, research and applications). 

Tehran: Alam Publications; 1394. 

 2. Luisortiz-Hernardez. Racism and meantal health among university students in 

Mexico city, Artical journal , 2011; 2:125-130 

3.  Behnke A.O., Mac Dermid S.M., Coltrane S.L.,Parke R.D., Duffy S., Widaman K.F.. 

Family cohension in the lives of Mexican American andEuropeanAmerican parents,.j Marriage 

fam; 2008; 70(4):1045-1059 

4. Gholizadeh A., Esmaeelian Ardestani Z.. The Effect of Social Capital Components on 

Marital Satisfaction of Married Students. Knowledge & Research in Applied Psychology, 

2017; 15(56): 37-46 

5. Ingersooll S.. The wrong solution to the teacher shortage. Educational leadership. 2003; 

60(8): 30-35 . 

6. Lari N., Hejazi E., Ezhei J., Jokar B.. Teachers’ Understanding of Influential Factors on 

Teacher-Student Relation: A Phenomenological Analysis. Educational Innovations Quarterly. 

2019; 18(70): 53-80. 

7. Hesari M., Khazaei N., Emadi Nouri M.. Teacher’s Role vs. Students’ Role. J Science and 

Engineering Minds. 2019;6(4): 34-39. 

8. Azadeh S.A., Mohammadi R.. Identifying Issues of Teacher-Student Relation in Primary 

School Teachers’ View: A Phenomenological Study. TRJ. 2020; 3(8): 45-74.  

9.  Armstrong M.. Personal Management Practice: 4th Ed: Kogan; 1991. 

10. Nagy MS.. What to do when  you are dissatisfied with job satisfaction scales: A Better Way 

to Measure Job Satisfaction Technical Affairs Section: Radford University, 2016. 

11. Synderman B.. The Motivation to Work. New York: Hohn wilyandsons, 2015. 

12. Robbins E. Fundamentals of organizational behavior. New Jersy: Prentice Hall, 2017 . 

13. Locke E.A.. The nature and causes of job satisfaction in M.D. Dunnette(Ed), Handbook of 

industrial and organizational Pcychology. Chicago: Rand McNally, 2015. 

14. Gagné M., Deci E.L. Self-determination theory and work motivation. Journal of 

organizational Behavior, 2015;26:331-62. 

15. Lussier R.N.. Management, Concepts, Applications and Skill development, Sout. western 

college: publishing Ohio, 2018. 

16. Desa D.. Understanding non-linear modelling of measurement invariance in heterogeneous 

populations. Advances in Data Analysis and Classification. 2016;5(13):1-25. 

17. Naili M.A.. Motivation in Organizations. Ahvaz: Shahid Chamran University Press, 2002. 

18. Herzberg F., Mausner B., Synderman B.. The Motivation to Work. New York: John 

wilyandsons, 1959. 



 ( ....... انیمشترمطالعه موردی  )  بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی

 

 

19. Brown T.L., Hughes G.D.. Teacher and Administrator of Teacher Motivation. Journal of 

Research in Education. fall 2008;18:47-57. 

20. Rees A.. Management of organization behavior. New Jersey: prentice Hall fifth education; 

2018. 

21. Guskey R.T.G.. Knowledge the Closing Professional Effective on Gap. Development  

Educational  Horizons. 2009;87(4):224-33 . 

22. Richter D., Baumert J., Lüdtke O., Klusmann U., Kunter M.. Professional learning informal 

and formal of uptake’ Teachers. career teaching the across development Education Teacher 

and Teaching. 2011;1(27):116-26. 

23. Cuga D., Bryant C.. Individual differences, perceived task characteristics and preferences 

for teaching and coaching. Journal of sociology of Education, RQES. 2019; 10 (2):89-179.  

24. You S., Conley S.. Workplace predictors of secondary school teachers’ intention to leave: 

An exploration of career stages. Educational Management Administration & Leadership. 

2015;43(4):561-81 . 

25. Ghasemzadeh S., Naghsh Z., Afzali L.. Teachers’ Professional Motivation, Teachers’ 

Happiness, and Organizational Atmosphere: Application of Two-Level Modeling of Teachers 

and Schools. Organizational and Professional Consulting Quarterly.2019; 11(40): 83-98. 

26.   Naghsh Z..  Multilevel Analysis of an Approach for Errors Resulting from Motivational 

Data Aggregation Using Data on Students and Teachers. Educational Measurement and 

Assessment Studies Quarterly. 2017;7(146): 18-127. 

27. Taheri M., Arefi M., Pardakhtchi M.H., and Ghahramani M..  An Investigation of Teachers’ 

Professional Development Process in Teachers Training Centers: Data-based Theory. 

Educational Innovations Quarterly, 2013; (12): 65-149. 

28. Mahdavi Hazaveh M., Maleki H., MehrMohammadi M., Abbaspour A., Tayebeh H.. A 

Perspective on Pedagogy: Introducing a Conceptual Framework for Explaining Primary School 

Teachers’ Characteristics. Research in Islamic Education and Training Issues Quarterly. 

2016;30 (24): 139-165. 

 

  


