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 1معلمان تربیت بدنی در  شادکامی و انگیزه پیشرفت 
  2شهرام نظری 

 

 چکیده 

مح در  حضور  انگ  طیتداوم  و  را    یباال  تجذابی   آموزان،¬دانش  یقو  ۀزیمدرسه  مدرسه  عوامل 

از انجام   ی. هدف اصلباشدیمعلمان مدارس م   ۀامر بر عهد  نیاز تحقق ا   ی که بخش مهم  طلبدیم

استان سمنان بود.   یبدنتی در معلمان ترب شرفتیپ زهیو انگ  یرابطه شادکام یپژوهش بررس  نیا

معلمان زن    یتمام  قیتحق  ۀ بود. جامع  یو از نظر هدف، کاربرد  یفیتوص  -یلیروش پژوهش تحل

کل   ۀرا شامل شد که بر اساس آمار ادار  1397-1398  یلیو مرد استان سمنان در سال تحص

نفر زن(. بر اساس    115نفر مرد،    114نفر بود )  229ها  آموزش و پرورش استان سمنان تعداد آن

عنوان نمونه   به  یتصادف  -یا نفر) ....مرد و ....زن ( از معلمان به روش طبقه  140فرمول کوکران  

 یرگی¬از پرسشنامه آکسفورد و جهت اندازه  ازیمورد ن  یهاداده  یآورجمع  یانتخاب شدند. برا

شادکام انگ  یسطح  سنجش  جهت  هرمنس  پرسشنامه  آزمون    شرفتیپ  زهیو  از  شد.  استفاده 

  ن، یاستفاده شد. همچن   قیتحق   های¬داده  عیبودن توز  النرم  ی جهت بررس  رنوفیکولموگروف اسم

 ها¬استفاده شد. داده  ونیو آزمون رگرس  رسونیپ  یاز همبستگ  قیتحق  های¬هیزمون فرضجهت آ

نشان داد   قیتحق ن یا جیمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتا 21نسخه   SPSS افزار  نرم توسط

  زان یبر م   ن ییپا  سکیو رفتار با ر  ینگرندهیآ  زمان،از    ایادراک پو  ،یقو  ۀزیانگ   رینظ  های¬که مؤلفه

به    لیکار، تما  یسطح دشوار  ن،یبودند. با وجود ا  رگذاریتأث  یبدنت یمعلمان ترب  یسطح شادکام

تأث کار،  خوب در  الگو، و عملکرد  توجه به مالک و  توجه  ر یتالش مجدد،  شادکام  ی قابل   یبر 

بنابرا ا  شود¬ یم  شنهادیپ  ن،ینداشتند.  با  محیکه  برا  طیجاد  بخش  انگ   ینشاط    زهیمعلمان، 

 در آنها فراهم شود. یرا در آنها ارتقا داد تا امکان رشد و بالندگ شرفتیپ

 یبدنتیمعلمان ترب شرفت،یپ زهیانگ  ،یشادکام  :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

و اسدت و آموزش   تیو ترب  میاز تعل  یبهره مند  ازمندیانسدانها ن  یو اجتماع یرشدد وتکامل فرد

حال سازنده و تکامل دهنده آن   نیبرآمده از متن جامعه و در ع  ینهاد اجتماع نیترپرورش مهم

.  (2006)نوربخش و میرنادری،  کامالً محسدوس اسدت   یجامعه امر  شدرفتیآن در پ  ریاسدت و تأث

و دانش حفظ و  یی)تواناژهیو  های¬یسدتگی)ورزش مدرسده( با هدف ارتقا  شدایبدن تیترب سدر

 های¬رشددته هیپا های¬و مهارت  یادیبن یحرکت های¬بهبود مهارت  ،یجسددمان یآمادگ  شیافزا

و باور به ..، علم   مانیو تدبر در ...، ا رتی)تعقل و بصدهیپا  های¬یسدتگیو ...( و ارتقا  شدا  یورزشد

  عنوان  به.(  .. و صدددبر صددددق،:  همچون ها¬...، اخالق و تعهد به ارزش  یریبه ...، عمل به، بکارگ

برنامه درسدی وزارت )مدارس گنجانده شدده اسدت   یدر جدول برنامه هفتگ یاز دروس اصدل  یک ی

شدده در شدش   ینیب  شیپ  یبا سداز و کارها ها¬یسدتگیشدا  نیا رود¬یانتظار م(.  2011علوم، 

مرزوقی، عقیلی و )  یمنابع انسدان نیمعلم و تام تیترب رنظامیو از جمله ز تیو ترب میتعل رنظامیز

 یو بدن  یسددتیتحقق اهداف سدداحت ز  یراه را برا  بیترت نیمحقق شددوند و بد(  2017مهرورز، 

 فراهم سازد.   بهیط   اتیاز ح  ای¬به مرتبه  یابیدست  یبرا

و  سدددازی¬در کندار جدذب، امداده  یمندابع انسدددان  نیمعلم و تدام تیدترب رنظدامیاز عنداصدددر ز  یک ی

مختلف بر  قاتیآنها معلم اسدت. تحق  نیو از جمله مهمتر یانسدان  یرویحفظ و ارتقا  ن  ،یابیارزشد

در دسدددته    ها¬یژگیو  نیاز ا  برخی.  اند¬معلمان صدددحه گذاشدددته  یبرا یمتعدد های¬یژگیو

صدفات   ،یتیشدخصد  اتیو شدامل: خصدوصد ردگی¬یقرار م یفرد  /یخصدشد  های¬یژگیو  ¬یبند

قددرت    ،یشدددخصددد  تیدبداورهدا و اعتقدادات، قدابل  ،یو جمع  یفرد  هدای¬یسدددتگیشدددا  ،یاخالق

معلمدان نقش    کدهیاز آنجدا   .(2019، 1حالجی)  بداشدددندد¬یم ی( و رشدددد خودآگداهزمدای)کداریفرد

 یخاصد  تیدارند؛ اهم  یریادگیو   یتیمختلف ترب های¬حوزه های¬یسدتگیرا در تحقق شدا یاصدل

اهداف  یفیو ک  یدر تحقق کم تواندیآنها م یو شدادکام تیو پرورش داشدته و رضدا  در آموزش

رو  نیاز ا  .(2007)علیپور، و آگاه هریس،  داشددته باشددد  ییبسددزا ریو پرورش تأث  نظام آموزش

در   مهمی نقش تواند¬  یمعلمان م یفرد  /یشددخصدد های¬یژگیاز و  یک یبه عنوان   یشددادکام

وجود معلمان سدالم،  گریداشدته باشدد. به عبارت د یمعلم  فیوظا  یفایو ا یحفظ سدالمت فرد

و سددازمان آموزش    یو تحول چهره و محتوا رییباعث تغ تواندیم  سددتهیبانشدداط، کارآمد و شددا

 
1 Halyaji 
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فراهم سدازد  رانیآموزان و فراگدانش  یافزا برابالنده، شدکوفا و رو  ا،یپو  یطیپرورش گردد و مح

  ن یادبنی  تحول  ندسدد( ها¬ارزش  هیانیاز فصددل دوم )ب  10راسددتا در بند   نی. در ا(2011توکلی،  )

اسدت که الزم   یارزشد  های¬¬اراده از گزاره  تینشداط و تقو  ،یوپرورش، سدالمت جسدمانآموزش

هماهنگ با آنها بوده و همه   یو عموم یرسدم تیو ترب  مینظام تعل  های¬اسدت تمام اجزا و مولفه

 .(2017)مرزوقی، به آنها باشند    بندینظام ملزم و پا رگزارانو کا  گذاران¬استیس

مهم رشدد و پرورش   نیبه ا  دنیرسد  یبرا  یو عموم  یرسدم  تیو ترب  میهدف نظام تعل نیتریاصدل

 ی طورهمان  یعنیاسددت؛  و ...    3یاجتماع  ،2یروان  ،1یجسددمآموزان اعم از رشددد دانش ۀجانبهمه

 ت یتقو  و پرورش اسدت،از اهداف آموزش   یک یآموزان  دانش5یآگاه  شیو افزا4یکه رشدد شدناخت

)کشدداورز و وفا یان،    شددودیم  ینهاد تلق نیا  گریهدف د زین  6یسددالمت یو ارتقا  یجسددمان یقوا

  ی آموزش  یهااز رشته  یک یعنوان  به یبدنتیدرس ترب  ریأخ  یهاباب، در دهه نیدر هم  .  (2007

جهان قرار گرفته اسدت و به   یاکثر کشدورها یو پرورش جز  دروس اصدلنظام آموزش    یتیو ترب

در سددند    شددوند؛یو پرورش به کار گرفته ممتخصددد در نظام آموزش    ییروهایمنظور ن  نیهم

آموزان در دانش  تیدو پرورش، تربدر آموزش    ییهددف ادا  ران،یا  تیدو ترب  میتعل  نیادیدتحول بن

 یهااز سددداحت  یک یاسدددت.    بهیط  اتیبه ح  یابیو پرورش و دسدددتآموزش   یهاسددداحت ۀهم

با توجه به شدر   یبدنتیاسدت که معلمان ترب  ینبد -یسدتیو پرورش، سداحت زگانه آموزش  شدش

)کشداورز و وفا یان، به هدف دارند   یابیدر دسدت  یینقش بسدزا شدان،یشدغل تیها و ماهآن  فیوظا

2007). 

 شدود¬می محسدوب ها¬سدالمت روان انسدان یازهاین نتری¬یاز اسداسد ییکامروا ای یشدادکام

اسدت    یندیخوب و خوشدا  یجانیه/یحالت عاطف یاحسداس شدادکام.  (2011و همکاران،    )ثناگو

است.   راههم  یو خشنود  تیامن  ،یتندرسدت  ،یاز زندگ یتمندیرضدا  ،یهمانند: خوشد یکه با تجارب

درونش آرام   یایدن  برد؛¬یخود لذت م  یزندگ های¬تیدارد؛ از فعال یفرد شدادکام احسداس خوب

)بختیاری و عیوضدی،  و در مقابل مشدکالت با ثبات اسدت   ردیپذ  یخود را م های¬اسدت،؛ ضدعف

 
1. Physical 

2. Psychological 

3. Social 

4. Cognitive 

5. Awareness 

6. Health 
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 لیتسده  یو تعامالت اجتماع  ها¬تیانسدان را به انجام فعال  اقیاشدت یبه عالوه شدادکام(.  2019

هستند که در پردازش اطالعات در جهت    یافراد شادکام افراد.  (2012)صادقی نیری،   کند¬یم

 کنند¬یم ریپردازش و تفسد یاطالعات را طور  یعنیدارند،؛   یریسدوگ یو خوشدحال  ینبی¬خوش

( معتقد 2002)  نریدا  نیهمچن  .(2007)کشدداورز و وفا یان،   شددود¬یم یکه منجر به شددادکام

و   آورد¬می  لعم به اش¬ یاسدت که فرد از خودش و زندگ یابیارزشد  ینوع یماسدت که شدادکا

را شدامل  یو خلق مثبت، فقدان اضدطراب و افسدردگ جانیه ،یاز زندگ  تیرضدا  لیاز قب  یموارد

 شیافزا یمربوط به شدادکام های¬پژوهش  1960از سدال ،  (2002)داینر و سدلیمگن،   شدود¬یم

  سدده   ها¬پژوهش  نیپرداختند. در ا  یشددادمان  یبه بررسدد یمختلف  یاسددت و سددازمانها افتهی

 یهدف اصدل یشدادکام  زانیسدنجش م یمشدخد کرد. در برخ  توان¬یرا م  یاسداسد  یرگی¬جهت

  یمورد توجه بوده اسدت و در گروه  شدتریکشدف عوامل مرتبط و موثر ب  گرید یبوده اسدت، در برخ

؛  2002،  1)داینر و سلیگمنمد نظر قرار گرفته است   یشادکام  شیافزا های¬وهیشناخت ش گرید

 (2013،  2کیم پریتو و همکاران

  گرایی¬لذت  هی، نظر(2011)توکلی،    دیام  هی: نظرلیاز قب یها هینظر یبوجود آمدن شدادکام در

 هینظر ،یواقع  ینشداط و خوشدبخت  هیها، نظربه ارزش  یابیدسدت  هینظر،  (2002)داینر و سدلیمگن،  

 ینسدددب  تیدمحروم  هیدنظر  ،یبرابر هید(، نظریو بدارور  تیدخالق  ،یبسدددط و سددداخدت )شدددادکدام

مرتبط و   یرهایدر خصدو  متغ  نیمطر  هسدتند. همچن(  2009)هزارجریبی و آسدتین فشدان، 

  یدر کارها  یو علوم انسان یستیعلوم ز یهاطهیو پژوهشگران ح  پردازانهینظر  یموثر در شادکام

)نشدداط دوسددت و  ندینما یرا معرف  یاند منابع و عوامل مؤثر بر شددادکامکرده  یخود سددع  یعلم

ممکن اسدددت در جامعه   کند،یجامعه شددداد م کیکه مردم را در    یزی. آن چ(2008همکاران،  

تحدت مجموعده عوامدل    تواننددیمندابع و عوامدل م  نیا.  (2008،  3)لی و آنومتفداوت بداشدددد    گرید

. از رنددیمورد بحدث قرار گ یو فرهنگ  یمعنو  ،یمدذهب  ،یاقتصددداد  ،یاجتمداع  ،یجسدددمدان  ،یروان

و   یخوشدنود  ،ینیبخوش  ،یشدناخت  یهاو ابعاد آن، سدبک تیبه شدخصد  توانیم یوانعوامل ر

خوردن و   ،یسددالمت  ،یاشدداره داشددت. از منابع و عوامل جسددمان  یو سددالمت روان  یتمندیرضددا

. باشددندیم نیترجیرا یورزشدد یهانیو تمر  یجنسدد  یهاتیخواب و اسددتراحت، فعال  دن،یآشددام

 
1 Diener & Seligman 
2 Kim-Prieto et al 

3 Lee & Ono 
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  ت یمیو روابط دوسددتانه، خانواده، عشددق و صددم  یعاجتما اتارتباط   ،یاجتماع دییو تأ تیموفق

به  توانیم  یشداد  ی. از منابع و عوامل اقتصدادباشددیم یشداد  یازجمله منابع و عوامل اجتماع

 ،یقلب  مانیاشداره داشدت. ا یو رشدد درآمد مل  یتوسدعه اقتصداد  ،یکار، درآمد، ثروت، رفاه اجتماع

احسداس   ،یدعا و عبادت، حضدور در اماکن مذهب  ،یهباسدتوار، انجام مناسدک مذ یمذهب یباورها

 یشداد  یمذهب یدوسدتانه از خداوند از عوامل معنو یریبودن به خداوند و داشدتن تصدو  کینزد

وجود   یشاد  یبرا ییطال دیکل کی  نر،یطبق نظر دا.(2008)نشاط دوست و همکاران،    باشندیم

در  .  (2011)توکلی،  اسددت   یاتیو ح  یشدداد بودن ضددرور یرد برااز موا  یاندارد بلکه مجموعه

 یو داخل یرا به دو دسدته عوامل خارج  یروانشدناسدان عوامل مؤثر در شداداب  ،یگرید  یبندمیتقسد

  یها فرصددت الت،یدرآمد، تحصدد  ،یاجتماع  طیخانواده، مح یاند. از عوامل خارجنموده میتقسدد

دانش و   زه،یانگ  رهدا،هدا و بداوهوش، ارزش  ،یتیشدددخصددد یهدایژگیو  یو از عوامدل داخل یشدددغل

بر نگرش و ادراکدات   یشدددادکدام.  (2003)ظهور و فکری،  اندد   را ندام برده  یزنددگ  یهدامهدارت

  یاز زندگ  تیمثبت ورضدا یهااسدت و از تجربه  ریپذمطبوع و دل  یاسدت و حالت  یمبتن  یشدخصد

از رهگذر   ینوع شدادکام  کیوجود دارد.  یدو نوع شدادکام  یشدناسدروان  دگاهی. از دردیگینشدأت م

  شدود یحاصدل م یو رفاه یشدغل و امکانات مال  ل،یتحصد  ،ییزناشدو  رینظ  یمحسدوس زندگ  طیشدرا

است که    یو ادراکات شخص یمتأثّر از حاالت درون گر،ی. نوع دشودیم دهینام  ینیع یکه شادکام

 ییایشدور و نشداط، حرکت و پو  ،یمولّد انرژ  یشدادکام.  شدودیم ریتعب یذهن  یاز آن به شدادکام

ها و مشکالت محافظت نموده و سالمت را در برابر استرس یآدم تواندیم  یاست و همچون سپر

 (.2001، 1)هیلز و آرگیلکند   نیتضم زیاو را ن  یو روان  یجسم

عددم وجود مثبدت،    یاز وجود عداطفده  یبیرا ترک  ی( شددداد1989لندد )و کراس  نیمدارت  ل،یدآرگدا

 یو شدادمان  یاحسداس خوشد نی( ب1989) لیآرگا.  دانندیم  یاز زندگ  تیو رضدا یمنف  یعاطفه

است که افراد با آن   ییهاوهیش نیترجیاز را  یک ی  یاحساس خوش ی. به زعم وشدودیقا ل م زیتما

 (.1989)و همکاران   لیآرگ  کنندیم فیخود را تعر  یشادمان

 سدت،یچ  یمنظور از شدادمان  شدودیم دهیاز مردم پرسد کهیباورند هنگام  نیو همکاران بر ا لیآرگا

بودن   یمانند لذّت؛ ب دد راض  یمثبت یجانی: الف دد حاالت هکنندیها دو نوع پاسخ را مطر  مآن

 وکم ددسددت  یشددادمان  رسدددینظر مبه  ن،یمختلف آن. بنابرا  یهاجنبه ای یبه طور کلّ یاز زندگ

 
1 Hills & Argyle 
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اما نبود  سدت؛ین یمتضداد افسدردگ یشدادکام  ن،ی( دارد. با وجود ایو شدناخت ی)عاطف  یاسداسدجز   

لند و کراس نیمارت ل،یاسددت. به نظر آرگا  یبه شددادکام  دنیرسدد  یشددرط الزم برا ،یافسددردگ

 سدت؛یآن ن  یو بررسد  یریگبه اندازه یازیباشدد، ن  یتنها متضداد افسدردگ  ی(، اگر شدادمان1989)

اند عبارت  یشادمان  یباور دارد که سه جز  اساس یشدناخته شدده است. و یبه خوب یگافسدرد رایز

 .و اضطراب یاز جمله افسردگ  یمنف جاناتیو نبود ه یاز زندگ تیمثبت، رضا  جانیاز: ه

شدرایطی اسدت که معلم را به کار خود دلگرم کند و در حمایت از او مؤثر باشدد. رفتار معلم    ایجاد

یا در این امر با شددکسددت   دهندیانجام م  یخوبمدارس وظایف خود را به که آیا کندیتعیین م

که منجر به کار مطلوب معلمان  یاز عوامل  یک ی  .  (2019)بختیاری و عیوضددی،    شددودیمواجه م

افراد در زندگی  یهاتیو موفق هایاز شدداد  یااسددت. شددادکامی مجموعه1یشددادکام شددودیم

  یها که فرد باید بتواند بر مشدکالت زندگی البه کند، به موفقیت برسدد، سدعی کند راه  باشددیم

شدادی برقرار کند و از زندگی خود لذت ببرد   ۀشدادکامی را به افراد منتقل کند، با دیگران رابط

از   یک یعنوان    بده یدر زنددگ  اقیدو اشدددت  یکده شدددادکدام  ییاز آنجدا.  (1989)آرگیدل و همکداران،  

به  دیو پرورش، بادر آموزش  یزیربرنامه  انیمتول  شدودیافراد محسدوب م یازهاین  نیتریضدرور

  اق یو اشددت  زشیمعلم و با توجه به انگ قیو عال ازهایمناسددب بر اسدداس تنوع ن  یهابرنامه نیتدو

دهند  وندیها پرا به عزم راسدخ آن تیپرشدور و نشداط توأم با موفق  یطیو مح رندها همت گماآن

 .(2015)اقبال نیا و قاسمی زاده، 

 بیو ترا کیتحر  یعنی  زشیرا به کار وادار کند، انگ یسدبب، علت و آنچه کسد یعنی  زهیانگ     

اقددام   کید  یبرا  یمحرک درون  کیدعبدارت اسدددت از    زهیانگ  یگرید فیدر تعر.  (2013)گنجی،  

ازنظر .  (2006)میرسدپاسدی،  باشدد   یهنر ایو   یفکر  ،یک یزیتوسدط فرد که ممکن اسدت ف  یبرون

  ی سددوکرده و آن را به کیکه رفتار را تحر یدرون یندهایعبارت اسددت از فرا زهیانگ  یسددازمان

)بهادری و همکاران،    کندیم تیهدا  بردیمجموعه از آن سود م کیعنوان که سازمان به  ییهاراه

که   ییهاتیو انتخاب فعال تیموفق  یبه تالش برا  یکل شیگرا  یعنی شدرفت،یپ  زشیانگ.  (2013

  3نزیراب.  (1996، 2)برالینر و کالفیاز شدکسدت اسدت    یدور ای یدرون تیبه موفق  دنیهدفش رسد

  ی و تالش برا  گرانیگرفتن از د  یشددیپ  یبرا لیتما شددرفت،یپ  زهی( معتقد اسددت که انگ1998)

 
1. Happiness 

2. Berliner & Calfee 

3. Robbins 
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که  کندیم  انی( ب2014) 1ویخا  و مشدخد اسدت ر یارهایبر اسداس مع شدرفتیو پ تیموفق

. اسددت  یعال  یارهایبا مع سددهیانجام خوب کارها در مقا  یبرا یمحرک ای روین شددرفت،یزه پیانگ

یا  باشدددیانگیزه پیشددرفت به معنای انجام امور برای نشددان دادن شددایسددتگی و صددالحیت م

از معیدارهدا و تالش برای    یاو در رابطده بدا مجموعده  تیدو موفق  یبرتر  یانگیزه برا  گریدعبدارتبده

 .(1989)آرگیل و همکاران،   تیرسیدن به موفق

  ی دو گروه افراد دارا یهایژگیو  1 0در جدول   شدرفتیپ  زشیارا ه شدده از انگ فیاسداس تعار بر

 شده است. سهیمقا شرفتیپ زشیو فاقد انگ شرفتیپ  زشیانگ

 ( 2017)کدیور،  شرفتیپ  زشیدر انگ یشخص. تفاوت 1 0جدول 
 های افراد فاقد انگیزش پیشرفتیژگیو های افراد دارای انگیزش پیشرفت یژگیو

 داشتن انگیزه برای دوری از شکست  داشتن انگیزه برای دستیابی به موفقیت

 شکست مدار  موفقیت مدار 

 انتخاب تکلیف آسان یا سخت  انتخاب تکلیف با دشواری متوسط 

 مضطرب  نفساعتمادبه دارای 

 وابسته به بازخورد و هدایت  مستقل 

 میل و ناراضی یب  با پشتکار و پیگیر

 دانند ی مشکست را نتیجه فقدان توانایی  کنند.ی م شکست را نتیجه فقدان تالش تلقی 

 دارند  مدتکوتاه اهداف  مدت دارند ی طوالن اهداف 

 تفاوت یب  بلندپروازبا اشتیاق و 

 کنند. یمدهند احساس شرم یمبه آنچه انجام  کنندی مدهند احساس ارور یمانجام  ازآنچه

 

 ی ژگیخود ده و  نیشدددیپ یپژوهشدددها  زیو ن یو تجرب  یدانش نظر  ی( بر مبنا1970)2هرمنس

را به   نییپا شددرفتیپ  ی¬زهیباال از افراد با انگ شددرفتیپ  ی¬زهیانگ  یافراد دارا  ی¬زکنندهیمتما

  3باال  یتحرک به سددو  یبرا یقو  ی¬زهی. .انگ2. باال بودن سددطح آرزو   1نمو:د   هیته ریشددر  ز

به اعمال چالش مجدد   لی. .تما4متوسط  یبا سطح دشوار فیدر مواجهه با تکال ین.مقاومت طوال

 
1. Reeve 

2. Hermans 
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درک این موضدوع که امور سدریع روی    یعنیاز زمان،  ایپو ی. درک5  تمام¬مهین فیدر انجام تکال

.  8در انتخاب دوسددت و همکار   اقتیو ل  یسددتگی.توجه به مالک شددا  7نگری¬ندهی. آ6میدهند

.رفتار   10شدددکل ممکن  نی.انجام کار به بهتر 9خوب در کار.   دعملکر قیاز طر ی.بازشدددناسددد

  نییپا  زآمی¬مخاطره

  تواندیهرچه قدر معلم از انگیزه کاری باالتری برخوردار باشددد به همان میزان م رسدددینظر م به

او را    یموجبات شددادکام تواند¬¬یم قیتوف نیدر کالس از کارایی بیشددتری برخوردار گردد و ا

پژوهشدی بیانگر این مطلب اسدت که معلمانی که دارای انگیزه   یهاافتهی  نیفراهم سدازد. همچن

)واثقی و عجم،  د  شدویآموزانشدان از پیشدرفت تحصدیلی باالتری برخوردار مهسدتند، دانش تریباال

که فردی که نسددبت به شددغل خود   دهدیمختلف نشددان م  یهایبررسدد گرید  یاز سددو  .(2016

همواره تا آخرین روزهای زندگی شدغلی   کند،یکافی را ندارد و از آن احسداس رضدایت نم  زهیانگ

فرد، معلم باشددد موجب   نیاگر ا ژهیودهد؛ به  یو هم دیگران را رنج م  بردیخود رنج م مخود، ه

)شدایان جهرمی و همکاران،   شدودمی  آموزان¬دانش  یرفتاری، عاطفی و آموزشد یهاینابسدامان

امروزه    یشدغل  زشیدر انگ  رگذاریعوامل تأث یخصدو  بررسدکارکنان به  یشدغل  زشیانگ.  (2010

آن   ریو تأث  تیدر مورد اهم یادیشددده و مطالعات ز رفتهیاصددل پذ  کیعنوان  به  ،یدر مراکز علم

معلمان  یشغل زهیآنکه انگ یبرا  دارندیم  انی( ب2000و همکاران )1ری(. اسدپ31انجام شدده اسدت )

 د یددارندد و بدا  یو چدالش ذهن  یاحرفده2یاز خودمختدار  ییبده سدددطح بداال  ازیدآندان ن  ابدد،ید  شیافزا

 ی هاتیفعال یبا همکاران داشددته و به جا  یروابط خوب دند،یجامعه مف  یکنند که برا  حسدداسا

  3زهیموضدددوع انگ  تیدر اهمنند.  آموزان بگذرارا با دانش  یشدددتریوقت ب  ،یآموزشددد  ریمتفرقه ا

کشدور که از    رشو پرو  تحول در نظام آموزش یکل یهااسدتیبه سد توانیدر معلمان م شدرفتیپ

  ی»اعتال  ها،اسدتیسد نیاز ا یارا ه شدده اسدت، اشداره کرد. در بخشد یمقام معظم رهبر  یسدو

 ی غیو تبل یخدمت مطلوب با اقدامات فرهنگ یآنان برا زهیانگ  شیمعلمان و افزا  یمنزلت اجتماع

 
1. Spear 

2. Autonomy 

3. Motivation 
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  وارداز م  یک یعنوان  به  ان«یفرهنگ یشدتیو مع  یو رفع مشدکالت ماد یو خدمات و امکانات رفاه

 .(2017)مرزوقی و همکاران،    شده است انیو پرورش ب  تحول در آموزش جادیمنظور امهم به

  یمعنادار  ۀرابط یو شدادکام شدرفتیپ  ۀزیانگ نیمختلف نشدان داده اسدت که ب قاتیتحق جینتا

فرهنگی و همکداران،  2015؛ بداوی و همکداران،  2016)بداقرپور و همکداران،  وجود دارد   ،  2017؛ 

عنوان داشت که احتماالً    نیچن توانیلذا م(.  2016؛ واثقی و عجم،  2017صاحبقرانی و گلتاش، 

ارتباط   زیآموزش و پرورش ن  رینظ ییهادر سازمان یمنابع انسان یو شادکام شدرفتیپ ۀزیانگ  نیب

  ۀزیو از انگ  شدتریب یشدده اسدت که هرچه معلم شدادکام  انیراسدتا ب  نیوجود داشدته باشدد. در ا

بیشددتری برخوردار 1در کالس از کارایی تواندیمکاری باالتری برخوردار باشددد به همان میزان  

  برخوردار از های¬آموزان در کالسپژوهشددی بیانگر این مطلب اسددت که دانش یهاافتهیگردد. 

)واثقی و عجم،    شددوندیباالتر از پیشددرفت تحصددیلی باالتری بهره مند م  ۀزیمعلمان دارای انگ

عنوان دو مقوله به یبدنتیدر معلمان ترب شدرفتیپ  زهیو انگ یتوجه به شدادکام  نیبنابرا.  (2016

  زهیو انگ  یسازه شادکام  ینظر  یاست. با توجه به مبان  تیحا ز اهم اریکارایی بسد شیمؤثر بر افزا

  یرو  شیانجام شدده، پرسدش پ  های¬در پژوهش  ریدو متغ  نیو وجود رابطه ا یشدغل شدرفتیپ

اسددتان سددمنان    یبدنتیمعلمان ترب شددرفتیپ  زهیو انگ یشددادکام نیب  ایمحقق آن اسددت که آ

 وجود دارد؟  یارتباط 

 روش تحقیق  

 یبدن تیترب سینفر معلم مرد و زن شددداال به تدر  229عبدارت از  قیتحق  نیدر ا  یآمار  ۀجامعد

انجام شدد و   یتصدادف  -ای¬به روش طبقه یرگی¬مقطع متوسدطه اسدتان سدمنان بودند. نمونه

نفر به دسدت   140برابر   حجم نمونه از فرمول کوکران اسدتفاده شدد که حجم نمونه نییتع  یبرا

 آمد.  

 (:1970هرمنس  ) شرفتیپ  زهیانگ پرسشنامه

شدده اسدت،  هیگانه که سدؤاالت بر اسداس آن ته  9 یهایژگیپرسدشدنامه با توجه به و یگذارنمره

ارا ه شدده اسدت.    یصدورت منفبه  گرید  یصدورت مثبت و بعضداز سدؤاالت به ی. بعضدردیگیانجام م

 2ب، -نمره   1به الف،    29،  28،  27،  23،  20، 16،  15،  16،  10،  8، 6،  1در سدددؤاالت شدددماره 

 
1. efficiency 
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،  13،  12،  118،  7، 6،  5،  3،  2. در سدؤاالت شدماره شدودینمره داده م 4نمره و د،    3ج،  -نمره

نمره داده   1نمره و د،    2ج،    -نمره  3ب،   -نمره    4بده الف،    26،  25،  26،  22،  21،  19،  18،  17

  بی( ضدددر1970هرمنس )  ۀاسدددت. در مطدالعد  119تا    29نمرات از  راتییو دامنده تغ شدددودیم

به دسددت آمد   57/0تا    30/0از   یاگرا در دامنه شددرفتیپ یرفتارهاهر سددؤال با   یهمبسددتگ

  شدددرفتیپ  زشیآزمون انگ ییایدمحداسدددبده پدا  ی( برا1970هرمنس )  ن،یهمچن(.  1970)هرمنس، 

پرسدشدنامه از روش آزمون با اسدتفاده از  یمحاسدبه شدده برا  ییایپا  بیرد. ضدراسدتفاده ک یلیتحصد

قرار  دییمورد تأ  دیمحتوا توسط اسات  ییدر پژوهش حاضر روا.  به دست آمد  84/0کرونباخ  یآلفا

قبول  بده دسدددت آمدد؛ کده قدابدل  90/0کرونبداخ    یبدا اسدددتفداده از روش آلفدا  زیآن ن ییایدگرفدت؛ پدا

دارند.   یمعنادار  یبا آزمون همبسدددتگ  یکه سدددؤاالت ازنظر درون دهدیو نشدددان م  باشددددیم

(  1382در داخل کشدور توسدط نامدار ) شدرفتیپ  زهیانگ آزمون یابیو هنجار  یرواسداز  ،یابیاعتبار

کرونباخ در پژوهش نامدار   یآلفا اعتبار آزمون با اسددتفاده از بیضددر. (2005)نامدار،  انجام شددد 

 (.2015)اقبال نیا و قاسم زاده، به دست آمد   83/0( برابر با  1382)

 :    1(2002آکسفورد )  یشادکام پرسشنامه

دارا   ی شادکام  آزمون م  29  یآکسفورد  و  است  م  یفرد  یشادکام  زانیعبارت  .  سنجدیرا 

، د =  2، ج =  1به ترتیب عبارت است از: الف = صفر، ب =  ی انهیعبارت چهار گز 29 یگذارنمره

است که    87در این مقیاس کسب کند  تواندیکه آزمودنی م  ی ا؛ بدین ترتیب، باالترین نمره 3

ناراضی بودن    دیاین مقیاس »صفر« است که مؤ  ۀنمر  نیحد شادکامی بوده و کمتر  ترینبیانگر باال

  2لیاست. آرگا  42تا    40بهنجار این آزمون بین    ۀ ست. نمرآزمودنی از زندگی و افسردگی فرد ا

  یی بازآزما  ییایو پا  0/ 90کرونباخ    یآلفا  بیپرسشنامه آکسفورد را به کمک ضر  ییایو همکاران پا

  ی ابیپرسشنامه با استفاده از ارز ن یهمزمان ا ییاند. رواگزارش کرده 78/0هفته   فته یآن را ط

آن درباره  افراد  همچن   43/0ها  دوستان  شد.  عل  جینتا  ن،یمحاسبه  هر  پوریپژوهش  آگاه   سیو 

ایرانی برخوردار    ۀمناسب در جامع  ییایشادکامی از پا  ۀ( نشان داده است که پرسشنام1386)

بررس شادکام  ی درون  ی همسان  یاست.  تمام  یفهرست  که  ا  29  یآکسفورد نشان داد    ن یگزاره 

بود    91/0کل فهرست برابر با    یکرونباخ برا   ی داشتند. آلفا  یی باال  ی ل همبستگک  ۀفهرست با نمر

 . ( 2010)علیمحمدی و آذربایجان، 

 
1. Oxford 
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  7/0  یمورد اسدتفاده در پژوهش حاضدر باال  یهاکرونباخ( پرسدشدنامه ی)آلفا  یدرون ییایپا بیضدر

 قبول داشت.قابل   ییایبود که نشان از پا

 اجرا: روش

افراد   نیاز ب  ای¬خوشددده یتصدددادف  یرگی¬افراد گروه نمونده بدا اسدددتفداده از روش نمونده  ابتددا

  یهرمنس و شدادکام  شدرفتیپ  زهیانگ  های¬انتخاب شددند و سدپس پرسدشدنامه  یآمار ی¬جامعه

پژوهش، پژوهشگر الزامات و مالحظات  نیشدند. در ا  گذاری¬و نمره  عتوزی  ها¬آن نیآکسفورد ب

در  یالزامات و مالحظات اخالق تیرعا  یراسددتا و برا  نیه اسددت. در انمود تیرا در رعا یاخالق

  گونهچیپرسشنامه، ه  ی¬و ارا ه  لیخاطر داده شد که تکم  نانیکنندگان اطمبه مشارکت قیتحق

کنندگان نظر مشدارکت  نکهیقصدد ا  و... نخواهد داشدت و به  یاجتماع  ،یاقتصداد ،یعواقب حقوق

 ندینما  یخوددار  یخواسدته شدد از ذکر نام و اطالعات شدخصد  شدانیاز ا  ندیخود را ارا ه نما یواقع

 به جیو نتا شدود¬یها ماز آن یآمار  ۀشدده در سدطح محرمانه بوده و فقط اسدتفاد  ارا ه یهاو داده

 .شودیاستخراج، نگارش و گزارش م یصورت کل

 :یآمار روش

  ، یهمچون فراوان یفیآمار توصدد های¬روش  از  ها¬داده لیو تحل  هیتجز  یپژوهش حاضددر برا در

  ها¬داده فیو انواع نمودارها جهت توصددد نیشدددتریب  ن،یکمتر ار،یانحراف مع  ن،یانگیدرصدددد، م

 . شد  استفاده

به   رسونیپ  یهمبستگ بضری  از و ها¬داده عیتوز یبررس یبرا  رنوفیآزمون کولموگروف اسم از

با   یر یچندمتغ ونیاز رگرس  نیاستفاده شد. همچن قیتحق یرهایمتغ نیارتباط ب  یمنظور بررس

و اعتماد به   یورزش یسالمت روان سالمندان بر اساس خودکارآمد  ینبی¬شیپ ی روش ورود برا

 SPSS  افزار¬نرم از استفاده   با و 0/ 05 سطح در ها¬داده لیتحل هینفس استفاده شد. تجز

 انجام شد.    21نسخه 
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 های پژوهش  یافته 

 ق یتحق یاصل  یرهایمتغ یفی . آمار توص1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیرهای تحقیق 

 1/ 980 3/ 5 140 انگیزه قوی 

 1/ 075 27/3 140 سطح دشواری 

 0/ 775 42/3 140 تمایل به تالش مجدد 

 0/ 938 75/2 140 ادراک پویا از زمان 

 0/ 505 52/1 140 ینگرندهیآ

 1/ 144 82/2 140 مالک و الگو 

 83/0 75/1 140 عملکرد خوب در کار 

 0/ 502 52/1 140 رفتار با ریسک پایین

 11/ 63 67/6 140 شادکامی 

 

آمده است. با  دستبه 6/ 676 یشادکام نیانگ یمشود مشاهده می  1جدول در گونه که همان

  قیتحق یرهایمتغ یدر تمام ی و سطح معنادار رنوف،یآزمون کلموگروف اسم جیتوجه به نتا

نرمال برخوردار بودند و   عیاز توز قیتحق یرهایمربوط به متغ یهابود، لذا داده 0/ 05از  شتریب

  استفاده شد. ک یپارامتر های¬از آزمون
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 رسونیپ یآزمون همبستگ جی. نتا2جدول 

  شادکامی   

سطح  همبستگی پیرسون  تعداد 

 معناداری

 006/0* 0/ 139 140 انگیزۀ پیشرفت

 0/ 033* 156/0 140 انگیزۀ قوی 

 0/ 050 0/ 137 140 سطح دشواری کار 

 0/ 343 0/ 035 140 تمایل به تالش مجدد 

 006/0* 0/ 212 140 ادراک پویا از زمان 

 0/ 001* 0/ 375 140 آینده نگری 

 0/ 420 0/ 017 140 توجه به مالک و الگو 

 0/ 341 0/ 035 140 عملکرد خوب در کار 

 0/ 011* 0/ 105 140 رفتار با ریسک پایین

 P≤ 01/0؛ **= معناداری در سطح  P≤0/ 05*= معناداری در سطح  

 

 یو تعداد  شدرفتیپ  ۀزیانگ یاصدل  ریدر متغ یدارسدطح معنا  یکه مقدار حاصدل شدده برا  ییازآنجا

 نییپا  سدکیو رفتار با ر  ندهیاز زمان، آ ایادراک پو ،یقو  ۀزیآن شدامل انگ  های¬اسیاز خرده مق

 یشادکام ریبا متغ  رهایمتغ  نیا نیب  یکه همبستگ شود¬یگرفته م جهیبود نت  05/0تر از کوچک

گفت که ارتباط مثبت    توانیدرصددد م  95  نانیدار اسددت. لذا در سددطح اطممعنا  یآمار  نظراز 

اسدتان    یهارسدتانیدب یبدنتیمعلمان ترب یشدادکام  زانیم ریبا متغ رهایمتغ  نیا نیب  یمعنادار

 یدر تعداد یدارسدطح معنا  یمقدار حاصدل شدده برا  کهییازآنجا  ن،یسدمنان وجود دارد. با وجود ا

به تالش مجدد،  لیکار، تما  یشدامل سدطح دشدوار شدرفتیپ  ۀزیانگ های¬اسیمق خردهاز   گرید

 شود¬یگرفته م  جهینت باشد¬یم  05/0تر از توجه به مالک و الگو، و عملکرد خوب در کار بزرگ

. لذا در سدطح  سدتیدار نمعنا  یاز نظر آمار یشدادکام  ریبا متغ رهایمتغ نیا  نیب  یکه همبسدتگ

 یشدادکام  زانیم  ریبا متغ رهایمتغ نیا  نیب  یمعنادار ۀتوان گفت که رابطیدرصدد م  95  نانیاطم

 استان سمنان وجود ندارد.  یهارستانیدب یبدنتیمعلمان ترب

 ونیرگرسدد لیاز آزمون تحل یبر شددادکام شددرفتیپ زهیانگ یهامؤلفه ریتأث یمنظور بررسدد به

و سدطح   شدرفتیپ  زهیاز ابعاد انگ  کیهر  یبرا  tآماره   ریآن در شدامل مقاد جیاسدتفاده شدد که نتا

 نشان داده شده است: ری( در جدول زریمس بیمقدار بتا )ضر  نیها و همچنآن  یمعنادار
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 ون یرگرس لیآزمون تحل جی. نتا0جدول 

 ( یبر شادکام شرفتیپ زهیانگ یهامؤلفه ری)تأث

ضرایب تأثیر استاندارد  رگرسیون خطی چندگانه 

 نشده

ضرایب 

تأثیر 

استاندارد  

 شده

مقدار  
T 

سطح 

 معناداری 

 B Std. 
Error 

Beta   

 0/ 000 3/ 626  14/ 937 161/54 عرض از مبدأ 

 0/ 021 256/2 0/ 532 0/ 211 0/ 054 انگیزه قوی 

 006/0 2/ 170 0/ 342 316/0 0/ 054 سطح دشواری کار 

 806/0 246/0 0/ 199 0/ 077 0/ 019 تمایل به تالش مجدد 

 0/ 009 672/2 0/ 248 0/ 071 0/ 188 ادراک پویا از زمان 

 0/ 001 3/ 508 0/ 312 0/ 109 0/ 381 نگرییندهآ

 0/ 525 638/0 0/ 057 0/ 075 0/ 048 توجه به مالک و الگو 

 0/ 991 0/ 011 0/ 222 0/ 058 0/ 001 عملکرد خوب در کار 

 0/ 040 687/2 164/0 0/ 072 0/ 122 رفتار با ریسک پایین

 : باشدیصورت زیر ممعادله خطی حاصل برای این بخش به
)توجه به مالک و 0/ 048)عملکرد خوب در کار(+001/0)رفتار با ریسک پایین(+ 122/0*

)تمایل به تالش 019/0)ادراک پویا از زمان(+0/ 188*)آینده نگری(+381/0*الگو(+

 = شادکامی54/ 161)انگیزه قوی(+054/0*)سطح دشواری کار(+054/0*مجدد(+

 

 یقو زهی( انگریمسدد  بی)ضددر  یبتا ریمقاد  یحاصددل شددده برا ریبا توجه به معادله فوق و مقاد

بعد سدطح   بیترت  نیدرصدد و به هم  2/53 شدرفتیپ  زهیاز انگ یقو  زهیگفت که بعد انگ توانیم

  8/24از زمان   ایدرصد، بعد ادراک پو  9/19به تالش مجدد    لیدرصد، بعد تما  2/34کار    یدشوار

درصدد، بعد عملکرد خوب   7/5به مالک و الگو درصدد، بعد توجه   2/31  ینگرندهیدرصدد، بعد آ

 یشددادکام  ریدرصددد بر متغ  4/16  نییپا  سددکیبعد رفتار با ر تیدرصددد و درنها  2/22در کار  

 یکده همگ یمعندادار بیدضدددر  ریو مقداد  t  ۀآمدار ریاثر دارد. بدا توجده بده مقداد یبددنتیدمعلمدان ترب
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مالک و الگو، و عملکرد خوب در کدار کمتر از ل بده تالش مجددد، توجده بده یداز تمدا  ریابده   رهدایمتغ

از زمدان،   ایدکدار، ادراک پو  یسدددطح دشدددوار  ،یقو  زهینمود کده انگ  انیدب  توانیبودندد م  05/0

 اند.بوده یمعنادار بر شادکام هایاثرگذار  یدارا نییپا سکیرفتار با ر  ،ینگرندهیآ

 گیری بحث و نتیجه 

 یبدنتیمعلمان ترب یو سطح شادکام شرفتیپ زهینگرابطه ا یبررس  یهدف از انجام پژوهش جار

بهره گرفته   یو پرسدشدنامه شدادکام شدرفتیپ زهیمسدلله، از پرسدشدنامه، انگ  نیا یبررسد  یبود. برا

 لیو آزمون تحل رسددونیپ  یاسددتخراج شددده از آن توسددط آزمون همبسددتگ  یهاشددد که داده

 های¬اسیخرده مق  ینشدان داد که تمام قیتحق  نیا جیقرار گرفتند. نتا  یابیمورد ارز ونیرگرسد

شدهرسدتان سدمنان رابطه   یرسدتانهایدب یبدن تیمعلمان ترب یبا عامل شدادکام شدرفتیپ  زشیانگ

تالش مجددد، مالک و الگو، و عملکرد خوب   هدای¬اسیدرابطده خرده مق  زانیم  یدارندد ول  یمثبت

و رفتار با  ینگرندهیاز زمان، آ ایکار، ادراک پو  یسدطح دشدوار  ،یقو زهیانگ  ینبود. ول  دار¬یمعن

جامعه    بدنی¬ تیمعلمان ترب  یو مثبت با شدادکام دار¬یرابطه معن  ینه تنها دارا نییپا سدکیر

 داشتند.   زیآن را ن یکنندگ  ینیب  شیمذکور داشتند بلکه توان پ

 یبا شادکام شرفتیپ  ۀزیانگ  نیبه دسدت آمده از پژوهش حاضدر مشداهده شد که ب جیاسداس نتا بر

دسدت به   جیبا نتا افتهی نیوجود دارد. ا  یمثبت معنادار  ۀاسدتان سدمنان رابط یبدنتیمعلمان ترب

 .باشدی( همسو م1392عموزاده و شمس )  ،یاالم ۀآمده از مطالع

رابطه  یبدنتیمعلمان ترب  یشدددادکام  زانیبا م یقو  زهیانگ نیفرض اول نشدددان داد که ب  جهینت

و   یمنف یدادهایباال با نسددبت دادن علت رو یقو  زهیبرقرار اسددت. افراد با انگ  یارمثبت و معناد

واحوال حاکم بودن، گذارا بودن و خا  بودن بر اوضاع   یرونیبا سه مشخصه ب یشکست به عوامل

از تالش و کوشددش خود  یچون را ناشدد تیدسددته افراد در مقابل در زمان موفق نی. اشددوندیم

.  کنندیو نشداط م  یبه اهداف احسداس شداد  یابیو دسدت تیموفق  نیاز به دسدت آوردن ا  دانند،یم

 شیدر کارکنان و معلمان افزا  زین یشددادکام ،یقو  زهیانگ  کیگفت با داشددتن   توانیم  نیبنابرا

 ابدییم

رابطه  یبدنتیمان تربمعل یشدادکام  زانیبا م یسدطح دشدوار  نیفرض دوم نشدان داد که ب  جهینت

 برقرار است.    یمثبت و معنادار
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رابطه  یبدنتیمعلمان ترب  یتالش مجدد با شدادکام  زانیم  نیفرض سدوم نشدان داد که ب  جهینت

. در سددتنی همسددو  ها¬از پژوهش یاریبسدد جیبا نتا  جهینت  نیمعنادار. ا  یمثبت برقرار اسددت ول

  ی ن یبشیپ  ی(، سددرسددخت1987)  یگفت بر طبق مطالعات هانا و مارسدد دیبا  جینتا نیا  نییتب

و ژانگ    برخوردار هسددتند  یشددتریب یتر از شددادکامو افراد سددرسددخت تاسدد یکننده شددادکام

از  یبا سدطو  باالتر  یشدناختروان  ینشدان دادند که سدرسدخت  شیدر مطالعات خو  زی( ن2011)

و  یسدیو  یهایدارد و بررسد  یداریارتباط مثبت معن  ینیبو خوش ینفس، خودکارآمداعتمادبه

که   یپراسدترس کسدان  طی( نشدان داد که در شدرا1387و اصدغرنژاد )  انیمی( و رح1380همکاران )

  .برخوردارند   یشددتریب  یبرخوردار هسددتند، از سددالمت روان و شددادمان یباالتر  یاز سددرسددخت

 یروان  یسدتیو بهز یمطلب هسدت که سدرسدختی با سدالمت بدن نیا  انگریب  العاتطم ،یطورکلبه

، 1)الکسدددانددر و کلوین  کنددیم  یریجلوگ  یرابطده مثبدت دارد و از بروز اختالالت بددنی و روان

هدا برای  تر کردن فعدالیدتبده تالش مجددد کده هددف آن هوشدددمنددانده  لیدگفدت تمدا  دیدبدا  (.2001

عنوان یک فرهنگ، یک نگرش عقال ی به کار  ها اسدت، بهآن  تریدسدتیابی به زندگی بهتر و متعال

، هانا و مریسدی، 2001)الکسداندر و کلوین،  نکرده اسدت  جادیجامعه از  معلمان ا  نیو زندگی در ا

 (.2011؛ ژانگ،  1987

معلمدان    یشدددادکدام  زانیبدا م  نگری¬نددهیآ ایدادراک پو  نیرض چهدارم نشدددان داد کده بف  جدهینت

از  ییایباال ادراک پو شددرفتیبه پ  ازیبرقرار اسددت. افراد با ن  یرابطه مثبت و معنادار یبدنتیترب

 ازو ساکن است.    ستادیا  شتریاز زمان، ب  نییپا شرفتیپ ازیادراک افراد با ن کهیزمان دارند درحال

ها نگران  هذا آننگر، معدارند تا گذشدته نگرندهیآ  دگاهید  شدتریگرا، ب شدرفتیافراد پ گریطرف د

 (.1970)هرمنس،  درازمدت  ایهستند   مدتانیم ندهیآ

رابطه  یبدنتیمعلمان ترب  یو شدادکام  نگری¬ندهیسدطح آ  نیفرض پنجم نشدان داد که ب  جهینت

  یها افتهیبا   یتاحدود  هیفرضد  نیگفت ا  دیبا  جینتا نیا  نییبرقرار اسدت. در تب  یمثبت و معنادار

ارتباط  یو شدادکام  یدواریام  نیب افتندیخود در قی( که در تحق1390)  یبانیو اعراب شد پوریعل

نسدبت   دواریکه افراد هنجار، معموالً ام دهدینشدان م قاتیتحق.  وجود دارد همسدو اسدت  یمثبت

نبوده و بر   گرانید  ریتحدت تدأث  فیقول بوده و در هنگدام انجدام تکدالشددداداب، خوش  ندده،یبده آ

 
1 Alexander & Klein 
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و  یاریهوشدد ،یاهخودآگ  نییسددطح پا  یافراد سددردرگم دارا  یول کنندیم  هیخود تک  یباورها

و  یریادگی ،یناکارآمد، افسددردگ یهایریگمیتصددم یسددطح باال  یو دارا  یشددناخت  یماندگار

 (.2017)اثر زاده و مصداقی،  عملکرد کم هستند 

رابطه  یبدنتیمعلمان ترب  یشدادکام  زانیمالک و الگو با م  نیفرض شدشدم نشدان داد که ب  جهینت

 .ستین  دار¬یمعن یبرقرار  است ول  یمثبت

رابطه  یبدنتیمعلمان ترب  یشدادکام  زانیعملکرد خوب با م  نیفرض هفتم نشدان داد که ب  جهینت

 هیاز آن دارند که نظر  تی. امروزه شددواهد حکاسددتین  دار¬یمعن  یبرقرار  اسددت ول  یرابطه مثبت

درسددت باشددد    میکردیازآنچه که تصددور م شددتریب تواندی»کارگر شدداد، کارگر مولد اسددت« م

در کار را تجربه کنند احتماالً،   یافراد شدددادکام  کهیدرصدددورت(،  2000،  1)روهلینگ و همکاران

  یتر بهتر و خالقانه یهادهیا  کنند،یم  افتیدر  یشددتریدسددتمزد ب  کنند،یم  دایارتقا  پ ترعیسددر

 امدل. عملکرد تدابع تعدامدل دو عدکننددیم  دایددسدددت پ یتربزرگ یهداتیدبده موفق  کنندد،یم دیدتول

  زش یدر انگ ییضددرب تواناحاصددل عملکرد برابر اسددت با  گریدعبارتاسددت؛ به ییو توانا  زشیانگ

 .(2015)رضا یان، 

 یبدنتیمعلمان ترب یشددادکام  زانیبا م  سددکیرفتار با ر  نیفرض هشددتم نشددان داد که ب  جهینت

شدددرکت   یباال معموالً در کار شدددرفتیپ زهیبرقرار اسدددت. افراد با انگ  یرابطده مثبدت و معندادار

افراد   نکهی( مطر  کرد که علت ا1980)  نریداشدته باشدد. وا  یاحسداب شدده سدکیکه ر  کنندیم

آسدان  اریبسد فیاسدت که اگر تکل نیا  کنندیمتوسدط را انتخاب م  یدشدوار فیکالگرا ت شدرفتیپ

 اریبسد  فیها بوده و اگر تکلآن یهاتالش لیها به دلآن تیها نخواهند دانسدت که موفقآن  باشدد،

 جینتا  نیا  نییداشدته اسدت . در تب یها حاصدلآن یهاکه تالش  ندیبگو توانندیدشدوار باشدد، نم

کردن،  یدگفدت ترک  دیدبدا و کنترل  کردن مددل فرمدان دادن  برا  کیدب  کداهش    یراه مطملن 

گروه از معلمان   نیبا ا  رانیبوده اسدت. عالوه بر روابط مد یبدنتیمعلمان ترب  یسدک یر  یرفتارها

 آوردیم دیآموزان و کارکنان پدمعلمان و دانش  انیو متقابل م ایارتباط پو  کی  یآموزش  طیمح

  زان یم یکنندگ  ینیب  شیتوان پ شدددرفتیپ زهیانگ  ریفرض نهم نشدددان داد که عامل/ متغ  جهینت

از  ایادراک پو  ،یقو ۀزیانگ های¬که مؤلفه  حیتوضددد  نیدارد. با ا یبدنتیمعلمدان ترب یشدددادکام

 
1 Roehling et al. 
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  رگذاریتأث  یرستانیمعلمان دب یسطح شادکام زانیبر م نییپا سکیو رفتار با ر ،ینگرندهیزمان، آ

معلمدان   یشدددادکدام  زانیبدا م  ینگرنددهیآ  یبداال ریتداث  بیدوجود ضدددر  جینتدا  نیاز ا  یک یبودندد.  

(،  1395(، اثرزاده )1390)  یبانیو اعراب شدد پوریعل قاتیتحق جیبا نتا افتهی  نیبود. ا یبدنتیترب

 افتندیخود در قی( در تحق1390)  یبانیو اعراب شد پوریعل.  راسدتا اسدت ( هم1998)  گمنیو سدل

که افراد بهنجار،    دهدینشان م قاتیتحق. وجود دارد  یارتباط مثبت  یو شادکام  یدواریام نیکه ب

  رتأثی ¬تحت  فیقول بوده و در هنگام انجام تکالشدداداب، خوش نده،ینسددبت به آ  دواریمعموالً ام

 ،یخودآگاه نییسطح پا  یافراد سردرگم دارا یول کنندیم هیخود تک  ینبوده و بر باورها گرانید

 ،یناکارآمد، افسددردگ  یهایریگمیتصددم یسددطح باال  یو دارا  یشددناخت  یو ماندگار  یاریهوشدد

و  تریطوالن  دواریکه افراد ام کندیم  انیب زی( ن2006)  گمنیو عملکرد کم هسدتند. سدل یریادگی

ها با روش کار آن  نیچون انتظار برونداد مثبت از کارشدان دارند و همچن  کنند،یکار م ترسدخت

و عملکرد مؤثرتر و   زیانگچالش  فیدر وظا یداریداز پا  ییو سدددطح باال  تیدموفق  یبرا یقو  زهیانگ

از   ینگرندهیگفت که آ  توانیرابطه م  نیا  نیی. در تبشدودیبزرگتر مشدخد م  یکل یهاتیموفق

در افراد   یراتییتغ  جدادیبداعدث ا  ندده،یانتظدارات نسدددبدت بده آ  لدهیوسدددبده  ایدو نگرش    تحدالد  قیطر

 یو کارآمد  تیو کفا  یو سدطح توانمند  یشدادکام شیمعلمان باعث افزا  ندهیبه آ  دی. امشدودیم

سددک یرفتار با ر  اسیخرده مق  ن،یهمچن. کندیم  جادیپربارتر ا  یدر آنان شددده و روابط اجتماع

باال  شددرفتیپ زهیبود. افراد با انگ یبدنتیمعلمان ترب یباال بر شددادکام ریتاث  بیضددر  یدارا  نییپا

 نیداشدددتده باشدددد. بندابرا یاحسددداب شدددده سدددکیکه ر کننددیشدددرکت م یمعموالً در کار

 توانددیآموزش م  طیمح  یمقررات  یهدااز چهدارچوب  شیب  یبددنتیدمعلمدان ترب  یریپدذتیدمسدددلول

و   داکردهیها کاهش پاسترس و اضطراب آن  زانیم  جهیشدود. درنت  طیمح  نیکردن ا  منیموجب ا

  تاً، ی. نهاابدییم شیها افزاآن یسطح شادکام تیبود و درنها میخواه سکیبالطبع شاهد کاهش ر

معلمدان    یشدددادکدام  زانیبر م  یبداال  ریتداث  بیدضدددر  یاز زمدان دارا  ایدادراک پو  اسیدخرده مق

ادراک از   کدهیاز زمدان دارندد درحدال  ییایدبداال ادراک پو  شدددرفدتیاز بده پیدبود. افراد بدا ن  یبددنتیدترب

 نییدر تب.  (1970)هرمنس،  و سداکن اسدت   سدتایا شدتریب  ن،ییپا شدرفتیبه پ ازیزمان در افراد با ن

ها مطلوب آن یهاوهیمورد مطالعه و شد یبدنتیگفت محتوای زندگی معلمان ترب دیبا جینتا  نیا

 .دهندیها را تشکیل منحوه انتخاب هر کدام از آن  همچنینزیستن، موضوع و  برای  
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بده تالش مجددد و  لیدعملکرد خوب در کدار، تمدا  هدای¬اسیدخرده مق /هدای¬مؤلفده  ن،یوجود ا  بدا

 نبی ها،¬مؤلفه نیا  نینبودند. از ب یبر شددادکام  یمعنادار یاثرگذار  یتوجه به مالک و الگو دارا

برقرار نبود، اما با  یمعندادار ۀرابطد یبدنتیدمعلمدان ترب  یشدددادکام  زانیعملکرد خوب در کار با م

 ینشددان از مثبت بودن جهت رابطه در صددورت معنادار  یهمبسددتگ بیوجود مقدار ضددر  نیا

 تواندی»کارگر شداد، کارگر مولد اسدت« م هیاز آن دارند که نظر  تی. امروزه شدواهد حکاباشددیم

  کهی درصدورت.  (2000  ،1)روهلینگ و همکاراندرسدت باشدد   میکردیازآنچه که تصدور م  شدتریب

  ی شددتریدسددتمزد ب  کنند،یم  دایارتقا  پ ترعیتجربه کنند احتماالً سددر  رادر کار   یافراد شددادکام

دسددت    یتربزرگ یهاتیبه موفق  کنند،یم  دیتول یتربهتر و خالقانه یهادهیا کنند،یم افتیدر

  ی بر اسددتعدادها، بسددترسدداز  نهیگفت عدم مدیریت به  دیبا  جینتا نیا  نیی. در تبکنندیم  دایپ

نوین تدأثیرگدذار ویژه معلمدان   یهداکمبود ارا ده آموزش  ن،جهدت مشدددارکدت کدارکندا  فیضدددع

بسدته و ناسدالم و نامناسدب، کمرنگ بودن ایجاد رقابت کامل و   باًیو محیط کاری تقر یبدنتیترب

  ، یریگمیگروه از معلمان جهت تصدم نیو عدم ارا ه فرصدت به ا یورهرهفشدرده فرهنگ ارتقای ب

اسدت.   یبدنتیمعلمان ترب یضدعف عملکرد آموزشد  لیها از دالضدعف در ارا ه امتیاز خا  به آن

  یشدددادکام   زانیبر م  یباال  ریتاث  بیدضدددر  یبه تالش مجددد دارا  لیدتمدا اسیدخرده مق  ن،یهمچن

کننده   ینیبشیپ  ی(، سدرسدخت1987)  2ینبود. بر طبق مطالعات هانا و مارسد یبدنتیمعلمان ترب

  زی( ن2011) 3هسدتند و ژانگ   برخوردار  یشدتریب یتر از شدادکاماسدت و افراد سدرسدخت یشدادکام

نفس،  از اعتمادبه یبا سدطو  باالتر  یشدناختروان  ینشدان داد که سدرسدخت شیدر مطالعات خو

 نیا  انگریدمطدالعدات ب  ،یطور کلبده  .  دارد  یدارارتبداط مثبدت معندا  ینیبو خوش  یخودکدارآمدد

مثبت دارد و از بروز   ۀرابط یروان  یسددتیو بهز یسددالمت بدن بامطلب اسددت که سددرسددختی  

  جینتدا  نیا  نییدر تب.  (2011،  4)الکسدددانددر و کلوینکنددیم  یریجلوگ  یاختالالت بددنی و روان

ها برای دستیابی  تر کردن فعالیتبه تالش مجدد که هدف آن هوشمندانه لیگفت تما توان¬یم

عقالنی به کار و زندگی در   یعنوان یک فرهنگ، نگرشد ههاسدت بتر آنبه زندگی بهتر و متعالی

 
1 Roehling et al. 
2 Hannah & Morrissey 

3 Zhang 

4 Alexander & Klein 
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 ۀرابط یبدنتیمعلمان ترب  یشدادکام  زانیکار با م  یسدطح دشدوار  نینکرده اسدت. ب  جادیمعلمان ا

نشدان داد که جهت رابطه سدطح    یهمبسدتگ بی. اما مقدار و جهت ضدرسدتیبرقرار ن  یمعنادار

  ن یچن  یدر مورد علل عدم معنادار  توانیراستا م  نیمثبت است. در ا شرفتیپ  زهیو انگ  یدشوار

طور  منطقه مورد مطالعه به  یآموزشدد  سددتمیدر سدد یبدنتیگفت که در بسددیاری از معلمان ترب

ها عمالً شدود آنکار باعث می  یباشدند. مشدغله فراوان و دشدوارکار می  یدارای دشدوارزمان هم

های تعیین شدده انجام دهند. زمان درمحوله را به شدایسدتگی و   ینتوانند بسدیاری از امور آموزشد

 یشدددادکدام  زانیبر م  یادیدز یرگدذاریتداث  یتوجده بده مالک و الگو دارا  اسیدخرده مق  ن،یهمچن

به علت  یبدنتینمود معلمان ترب  انیب  توانیم  افتهی  نیا  نیی. در تبسدددتین یدنبتیمعلمان ترب

.  ندینماینسبت به سایر الگوها تجربه م  یکمتر یضعف در الگددددوی ارتبدددداطی موفق، شادکام

داشدته    یکمتر یالگوها شدادکام  ریبودن سدطح ارتباط در این الگو سدبب شدده تددددا از سدا  نییپا

 باشند.

 گیرینتیجهبندی و جمع 

مطابق با مبانی نظری شددادکامی متاثر از متغیرهای فردی و اجتماعی، اقتصددادی، فرهنگی و ... 

اسدت. همچنین مطابق با گزارهای هسدتی شدناسدی، انسدان شدناسدی، معرفت شدناسدی و دین 

شدناسدی ذکر شدده در  مبانی نظری تحول در نظام تعلیم و تربیت رسدمی و عمومی متغیرهای 

سدته از رشدد و تکامل  فردی و اجتماعی بیش از متغیرهای مادی از خود پایداری معنوی برخوا

بنابراین شدادکامی را می توان پیامد دانسدت که  .  (2017)مرزوقی و همکاران،  نشدان می دهند 

بیشدتر متکی بر باورها و اعتقادات فردی و اجتماعی اسدت. سدرانجام، نتایج  این پژوهش نشدان  

از  یاکار، ادراک پو  یسددطح دشددوار ی،قو  یزۀتنها انگانگیزش پیشددرفت  هامؤلفهاز بین که  داد  

تأثیر بر شدادکامی هسدتند. با توجه به محدود   یدارا  یینپا  یسدکرفتار با رو    نگری،یندهزمان، آ

بدنی مقایسده نتایج این پوهش با پهش  بودن پژوهش های انجام شدده در جامعه معلمین تربیت 

 اسددت، اما در مجموع و به حد بضدداعت این کار صددورت گرفت. برای نمونههای مشددابه دشددوار 

بداشدددد. آنهدا در ( همسدددو می2018) 1هدای این پژوهش بدا نتدایج تحقیق چدامداه و سدددانکداریدافتده

عوامل تعیین کننده شددادکامی در   عنوانبهینی  بخوشپژوهشددی با عنوان »انگیزه پیشددرفت و 

ینی ارتباط مثبت معناداری با شادکامی دارد. بخوشرفت و دانشجویان« دریافتند که انگیزه پیش

 
1. Chamuah & Sankar 
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توانند شدادکامی را در یمینی  بخوشهمچنین نتایج رگرسدیون نشدان داد که انگیزه پیشدرفت و 

 یزۀانگ یهامؤلفه یگفت تمام  توانینملذا .  (2018)چامو و سدانکر،    بینی کنند.یشپدانشدجویان 

 یلتما یرهایمتغ یرابدنی را دارند زمعلمان تربیت یشددادکام  یزانم  بینییشپ ییتوانا یشددرفتپ

بدون بودند.  یبر شدادکامفاقد تأثیر به تالش مجدد، توجه به مالک و الگو، عملکرد خوب در کار  

از خود د  ند تا بتواننو نشدداط دار یبه آرامش و شددادکام  یازن یآموزشدد  یطدر مح  یرانشددک دب

 یندهنسدل آ یتمعلم در ترب یرثأنشداط معلم به نقش و ت  تیاهماثربخشدی بیشدتری بجا بگذارند،.  

 یتواند نسلیطراوت مینشاط و بیاست. معلم ب  یتو ترب  یمدر امر تعل  یو ضدرورت نشاط و شاداب

آموزش و پرورش قرار  یزیردر مرکز توجه و برنامه یدکه با  یاوجود آورد مسدددللهه نشددداط بیب

بینی  جهت خوش هسدتند که در پردازش اطالعات در ییاهبدنی شدادکام آنمعلمان تربیتیرد. گ

کنند که به ای پردازش و تفسدددیر میگونهو خوشدددحالی سدددوگیری دارند؛ یعنی اطالعات را به

با توجه به این ظرفیت می توان پیش بینی کرد که در  شددود  جرها منشددادمانی و شددادکامی آن

ذکر شدده در بخش رهنامه مبانی   آفرینهای تحولصدورت گام برداشدتن در جهت تحقق چرخش

نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسدددمی و عمومی شددداهد ترویج نشددداط در بین 

 .(2014)االمی و همکاران،   معلمین مدارس کشور خواهیم بود

 خذ آمنابع و م
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Happiness and Achievement Motivation among Physical 

Education1 

shahram nazari2 

Abstract 

Continuing presence in the school environment and the strong motivation of 

students require a high level of attractiveness for school attendants, an 
important part of which is the responsibility of school principals and teachers. 

The main purpose of this study was to investigate the relationship between 

happiness and achievment motivation among physical education teachers in 
Semnan, Iran. The research method was analytical-descriptive and applicable 

in terms of purpose. The research population included all male and female 

teachers of Semnan province in the academic year of 2017-2018 (N=229, 

114 males, 115 females). According to Cochran formula, 140 teachers were 
selected by stratified - random sampling method. To collect the data, Oxford 

and Hermann's questionnaire were used to assess the level of happiness and 

the acheivment motivation, respectively. Kolmogrov-Smirnov test was used 
to investigate the distribution of data. To test the research hypotheses, Pearson 

correlation and regression analysis were used. Data were analyzed by SPSS 

software version 21.The results of this study showed that components such as 

strong motivation, dynamic perceptions of time, prospective, low risk 
behavior influenced the level of happiness of high school teachers. However, 

the level of difficulty of work, the tendency to try again, attention to criterion 

and pattern, and good performance in work had no effect on happiness. 
Therefore, it is suggested to increase the achievment motivation in teachers 

by creating a happy environment in order to allow them to grow. 
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