فصلنامه پژوهش در آموزش علوم ورزشی

شماره ،1پاییز99

شادکامی و انگیزه پیشرفت در معلمان تربیت بدنی
شهرام نظری

1

2

چکیده
تداوم حضور در محیط مدرسه و انگیزۀ قوی دانش¬آموزان ،جذابیت باالی عوامل مدرسه را
میطلبد که بخش مهمی از تحقق این امر بر عهدۀ معلمان مدارس میباشد .هدف اصلی از انجام
این پژوهش بررسی رابطه شادکامی و انگیزه پیشرفت در معلمان تربیتبدنی استان سمنان بود.
روش پژوهش تحلیلی -توصیفی و از نظر هدف ،کاربردی بود .جامعۀ تحقیق تمامی معلمان زن
و مرد استان سمنان در سال تحصیلی  1397-1398را شامل شد که بر اساس آمار ادارۀ کل
آموزش و پرورش استان سمنان تعداد آنها  229نفر بود (  114نفر مرد 115 ،نفر زن) .بر اساس
فرمول کوکران  140نفر( ....مرد و ....زن ) از معلمان به روش طبقهای -تصادفی به عنوان نمونه
انتخاب شدند .برای جمعآوری دادههای مورد نیاز از پرسشنامه آکسفورد و جهت اندازه¬گیری
سطح شادکامی و پرسشنامه هرمنس جهت سنجش انگیزه پیشرفت استفاده شد .از آزمون
کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده¬های تحقیق استفاده شد .همچنین،
جهت آزمون فرضیه¬های تحقیق از همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شد .داده¬ها
توسط نرم افزار  SPSSنسخه  21مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد
که مؤلفه¬های نظیر انگیزۀ قوی ،ادراک پویا از زمان ،آیندهنگری و رفتار با ریسک پایین بر میزان
سطح شادکامی معلمان تربیتبدنی تأثیرگذار بودند .با وجود این ،سطح دشواری کار ،تمایل به
تالش مجدد ،توجه به مالک و الگو ،و عملکرد خوب در کار ،تأثیر قابل توجهی بر شادکامی
نداشتند .بنابراین ،پیشنهاد می¬شود که با ایجاد محیط نشاط بخش برای معلمان ،انگیزه
پیشرفت را در آنها ارتقا داد تا امکان رشد و بالندگی در آنها فراهم شود.
واژگان کلیدی :شادکامی ،انگیزه پیشرفت ،معلمان تربیتبدنی

 1اتریخ درایفت مقاله  - 1398/07/28اتریخ پذیرش مقاله 1399/4/20
 2عضو هیات علمی پردیس شهید چمران تهران دانشگاه فرهنگیان
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مقدمه
رشدد وتکامل فردی و اجتماعی انسدانها نیازمند بهره مندی از تعلیم و تربیت اسدت و آموزش و
پرورش مهمترین نهاد اجتماعی برآمده از متن جامعه و در عین حال سازنده و تکامل دهنده آن
اسدت و تأثیر آن در پیشدرفت جامعه امری کامالً محسدوس اسدت (نوربخش و میرنادری.)2006 ،
درس تربیت بدنی(ورزش مدرسده) با هدف ارتقا شدایسدتگی¬های ویژه(توانایی و دانش حفظ و
افزایش آمادگی جسددمانی ،بهبود مهارت¬های حرکتی بنیادی و مهارت¬های پایه رشددته¬های
ورزشدی و  )...و ارتقا شدایسدتگی¬های پایه(تعقل و بصدیرت و تدبر در  ،...ایمان و باور به  ،..علم
به  ،...عمل به ،بکارگیری  ،...اخالق و تعهد به ارزش¬ها همچون :صددددق ،صدددبر و  )...به عنوان
یکی از دروس اصدلی در جدول برنامه هفتگی مدارس گنجانده شدده اسدت (برنامه درسدی وزارت
علوم .)2011 ،انتظار می¬رود این شدایسدتگی¬ها با سداز و کارهای پیش بینی شدده در شدش
زیرنظام تعلیم و تربیت و از جمله زیرنظام تربیت معلم و تامین منابع انسدانی (مرزوقی ،عقیلی و
مهرورز )2017 ،محقق شددوند و بدین ترتیب راه را برای تحقق اهداف سدداحت زیسددتی و بدنی
برای دستیابی به مرتبه¬ای از حیات طیبه فراهم سازد.
یکی از عنداصدددر زیرنظدام تربیدت معلم و تدامین مندابع انسدددانی در کندار جدذب ،امداده¬سدددازی و
ارزشدیابی ،حفظ و ارتقا نیروی انسدانی و از جمله مهمترین آنها معلم اسدت .تحقیقات مختلف بر
ویژگی¬های متعددی برای معلمان صدددحه گذاشدددته¬اند .برخی از این ویژگی¬ها در دسدددته
بندی¬ ویژگی¬های شدخصدی /فردی قرار می¬گیرد و شدامل :خصدوصدیات شدخصدیتی ،صدفات
اخالقی ،شدددایسدددتگی¬هدای فردی و جمعی ،بداورهدا و اعتقدادات ،قدابلیدت شدددخصدددی ،قددرت
فردی(کداریزمدا) و رشدددد خودآگداهی می¬بداشدددندد (حالجی .)2019 ،1از آنجدا یکده معلمدان نقش
اصدلی را در تحقق شدایسدتگی¬های حوزه¬های مختلف تربیتی و یادگیری دارند؛ اهمیت خاصدی
در آموزش و پرورش داشدته و رضدایت و شدادکامی آنها میتواند در تحقق کمی و کیفی اهداف
نظام آموزش و پرورش تأثیر بسددزایی داشددته باشددد (علیپور ،و آگاه هریس .)2007 ،از این رو
شددادکامی به عنوان یکی از ویژگی¬های شددخصددی /فردی معلمان می ¬تواند نقش مهمی در
حفظ سدالمت فردی و ایفای وظایف معلمی داشدته باشدد .به عبارت دیگر وجود معلمان سدالم،
بانشدداط ،کارآمد و شددایسددته میتواند باعث تغییر و تحول چهره و محتوای سددازمان آموزش و
1 Halyaji
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پرورش گردد و محیطی پویا ،بالنده ،شدکوفا و رو افزا برای دانشآموزان و فراگیران فراهم سدازد
(توکلی .)2011 ،در این راسددتا در بند  10از فصددل دوم (بیانیه ارزش¬ها) سدند تحول بنیادین
آموزشوپرورش ،سدالمت جسدمانی ،نشداط و تقویت اراده از گزاره¬¬های ارزشدی اسدت که الزم
اسدت تمام اجزا و مولفه¬های نظام تعلیم و تربیت رسدمی و عمومی هماهنگ با آنها بوده و همه
سیاست¬گذاران و کارگزاران نظام ملزم و پایبند به آنها باشند (مرزوقی.)2017 ،
اصدلیترین هدف نظام تعلیم و تربیت رسدمی و عمومی برای رسدیدن به این مهم رشدد و پرورش
همهجانبۀ دانشآموزان اعم از رشددد جسددمی ،1روانی ،2اجتماعی 3و  ...اسددت؛ یعنی همانطوری
که رشدد شدناختی4و افزایش آگاهی5دانشآموزان یکی از اهداف آموزش و پرورش اسدت ،تقویت
قوای جسددمانی و ارتقای سددالمتی 6نیز هدف دیگر این نهاد تلقی میشددود (کشدداورز و وفا یان،
 .)2007در همین باب ،در دهههای أخیر درس تربیتبدنی به عنوان یکی از رشتههای آموزشی
و تربیتی نظام آموزش و پرورش جز دروس اصدلی اکثر کشدورهای جهان قرار گرفته اسدت و به
همین منظور نیروهایی متخصددد در نظام آموزش و پرورش به کار گرفته میشددوند؛ در سددند
تحول بنیدادین تعلیم و تربیدت ایران ،هددف ادایی در آموزش و پرورش ،تربیدت دانشآموزان در
همۀ سددداحتهای آموزش و پرورش و دسدددتیابی به حیات طیبه اسدددت .یکی از سددداحتهای
شدشگانه آموزش و پرورش ،سداحت زیسدتی -بدنی اسدت که معلمان تربیتبدنی با توجه به شدر
وظایف آنها و ماهیت شدغلیشدان ،نقش بسدزایی در دسدتیابی به هدف دارند (کشداورز و وفا یان،
.)2007
شدادکامی یا کامروایی از اسداسدی¬ترین نیازهای سدالمت روان انسدان¬ها محسدوب می¬شدود
(ثناگو و همکاران .)2011 ،احسداس شدادکامی حالت عاطفی/هیجانی خوب و خوشدایندی اسدت
که با تجاربی همانند :خوشدی ،رضدایتمندی از زندگی ،تندرسدتی ،امنیت و خشنودی همراه است.
فرد شدادکام احسداس خوبی دارد؛ از فعالیت¬های زندگی خود لذت می¬برد؛ دنیای درونش آرام
اسدت،؛ ضدعف¬های خود را می پذیرد و در مقابل مشدکالت با ثبات اسدت (بختیاری و عیوضدی،
1.

Physical
2. Psychological
3. Social
4. Cognitive
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6. Health
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 .)2019به عالوه شدادکامی اشدتیاق انسدان را به انجام فعالیت¬ها و تعامالت اجتماعی تسدهیل
می¬کند (صادقی نیری .)2012 ،افراد شادکام افرادی هستند که در پردازش اطالعات در جهت
خوش¬بینی و خوشدحالی سدوگیری دارند،؛ یعنی اطالعات را طوری پردازش و تفسدیر می¬کنند
که منجر به شددادکامی می¬شددود (کشدداورز و وفا یان .)2007 ،همچنین داینر ( )2002معتقد
اسدت که شدادکامی نوعی ارزشدیابی اسدت که فرد از خودش و زندگی ¬اش به عمل می¬آورد و
مواردی از قبیل رضدایت از زندگی ،هیجان و خلق مثبت ،فقدان اضدطراب و افسدردگی را شدامل
می¬شدود (داینر و سدلیمگن ،)2002 ،از سدال  1960پژوهش¬های مربوط به شدادکامی افزایش
یافته اسددت و سددازمانهای مختلفی به بررسددی شددادمانی پرداختند .در این پژوهش¬ها سدده
جهت¬گیری اسداسدی را می¬توان مشدخد کرد .در برخی سدنجش میزان شدادکامی هدف اصدلی
بوده اسدت ،در برخی دیگر کشدف عوامل مرتبط و موثر بیشدتر مورد توجه بوده اسدت و در گروهی
دیگر شناخت شیوه¬های افزایش شادکامی مد نظر قرار گرفته است (داینر و سلیگمن2002 ،1؛
کیم پریتو و همکاران)2013 ،2
در بوجود آمدن شدادکامی نظریه های از قبیل :نظریه امید (توکلی ،)2011 ،نظریه لذت¬گرایی
(داینر و سدلیمگن ،)2002 ،نظریه دسدتیابی به ارزشها ،نظریه نشداط و خوشدبختی واقعی ،نظریه
بسدددط و سددداخدت (شدددادکدامی ،خالقیدت و بداروری) ،نظریده برابری ،نظریده محرومیدت نسدددبی
(هزارجریبی و آسدتین فشدان )2009 ،مطر هسدتند .همچنین در خصدو

متغیرهای مرتبط و

موثر در شادکامی نظریهپردازان و پژوهشگران حیطههای علوم زیستی و علوم انسانی در کارهای
علمی خود سددعی کردهاند منابع و عوامل مؤثر بر شددادکامی را معرفی نمایند (نشدداط دوسددت و
همکاران .)2008 ،آن چیزی که مردم را در یک جامعه شددداد میکند ،ممکن اسدددت در جامعه
دیگر متفداوت بداشدددد (لی و آنو .)2008 ،3این مندابع و عوامدل میتوانندد تحدت مجموعده عوامدل
روانی ،جسدددمدانی ،اجتمداعی ،اقتصدددادی ،مدذهبی ،معنوی و فرهنگی مورد بحدث قرار گیرندد .از
عوامل روانی میتوان به شدخصدیت و ابعاد آن ،سدبکهای شدناختی ،خوشبینی ،خوشدنودی و
رضددایتمندی و سددالمت روانی اشدداره داشددت .از منابع و عوامل جسددمانی ،سددالمتی ،خوردن و
آشددامیدن ،خواب و اسددتراحت ،فعالیتهای جنسدی و تمرینهای ورزشدی رایجترین میباشددند.
1

Diener & Seligman
Kim-Prieto et al
3
Lee & Ono
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موفقیت و تأیید اجتماعی ،ارتباطات اجتماعی و روابط دوسددتانه ،خانواده ،عشددق و صددمیمیت
ازجمله منابع و عوامل اجتماعی شدادی میباشدد .از منابع و عوامل اقتصدادی شدادی میتوان به
کار ،درآمد ،ثروت ،رفاه اجتماعی ،توسدعه اقتصدادی و رشدد درآمد ملی اشداره داشدت .ایمان قلبی،
باورهای مذهبی اسدتوار ،انجام مناسدک مذهبی ،دعا و عبادت ،حضدور در اماکن مذهبی ،احسداس
نزدیک بودن به خداوند و داشدتن تصدویری دوسدتانه از خداوند از عوامل معنوی مذهبی شدادی
میباشند (نشاط دوست و همکاران.)2008 ،طبق نظر داینر ،یک کلید طالیی برای شادی وجود
ندارد بلکه مجموعهای از موارد برای شدداد بودن ضددروری و حیاتی اسددت (توکلی .)2011 ،در
تقسدیمبندی دیگری ،روانشدناسدان عوامل مؤثر در شدادابی را به دو دسدته عوامل خارجی و داخلی
تقسددیم نمودهاند .از عوامل خارجی خانواده ،محیط اجتماعی ،درآمد ،تحصددیالت ،فرصددتهای
شدددغلی و از عوامدل داخلی ویژگیهدای شدددخصدددیتی ،هوش ،ارزشهدا و بداورهدا ،انگیزه ،دانش و
مهدارتهدای زنددگی را ندام بردهاندد (ظهور و فکری .)2003 ،شدددادکدامی بر نگرش و ادراکدات
شدخصدی مبتنی اسدت و حالتی مطبوع و دلپذیر اسدت و از تجربههای مثبت ورضدایت از زندگی
نشدأت میگیرد .از دیدگاه روانشدناسدی دو نوع شدادکامی وجود دارد .یک نوع شدادکامی از رهگذر
شدرایط محسدوس زندگی نظیر زناشدویی ،تحصدیل ،شدغل و امکانات مالی و رفاهی حاصدل میشدود
که شادکامی عینی نامیده میشود .نوع دیگر ،متأثّر از حاالت درونی و ادراکات شخصی است که
از آن به شدادکامی ذهنی تعبیر میشدود .شدادکامی مولّد انرژی ،شدور و نشداط ،حرکت و پویایی
است و همچون سپری میتواند آدمی را در برابر استرسها و مشکالت محافظت نموده و سالمت
جسمی و روانی او را نیز تضمین کند (هیلز و آرگیل.)2001 ،1
آرگدایدل ،مدارتین و کراسلندد ( )1989شدددادی را ترکیبی از وجود عداطفدهی مثبدت ،عددم وجود
عاطفهی منفی و رضدایت از زندگی میدانند .آرگایل ( )1989بین احسداس خوشدی و شدادمانی
تمایز قا ل میشدود .به زعم وی احساس خوشی یکی از رایجترین شیوههایی است که افراد با آن
شادمانی خود را تعریف میکنند آرگیل و همکاران (.)1989
آرگایل و همکاران بر این باورند هنگامیکه از مردم پرسدیده میشدود منظور از شدادمانی چیسدت،
آنها دو نوع پاسخ را مطر میکنند :الف د حاالت هیجانی مثبتی مانند لذّت؛ ب د راضی بودن
از زندگی به طور کلّی یا جنبههای مختلف آن .بنابراین ،بهنظر میرسددد شددادمانی دسددتکم دو

Hills & Argyle
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جز اسداسدی (عاطفی و شدناختی) دارد .با وجود این ،شدادکامی متضداد افسدردگی نیسدت؛ اما نبود
افسددردگی ،شددرط الزم برای رسددیدن به شددادکامی اسددت .به نظر آرگایل ،مارتین و کراسلند
( ،)1989اگر شدادمانی تنها متضداد افسدردگی باشدد ،نیازی به اندازهگیری و بررسدی آن نیسدت؛
زیرا افسدردگی به خوبی شدناخته شدده است .وی باور دارد که سه جز اساسی شادمانی عبارتاند
از :هیجان مثبت ،رضایت از زندگی و نبود هیجانات منفی از جمله افسردگی و اضطراب.
ایجاد شدرایطی اسدت که معلم را به کار خود دلگرم کند و در حمایت از او مؤثر باشدد .رفتار معلم
تعیین میکند که آیا مدارس وظایف خود را بهخوبی انجام میدهند یا در این امر با شددکسددت
مواجه میشددود (بختیاری و عیوضددی .)2019 ،یکی از عواملی که منجر به کار مطلوب معلمان
میشددود شددادکامی1اسددت .شددادکامی مجموعهای از شددادیها و موفقیتهای افراد در زندگی
میباشدد که فرد باید بتواند بر مشدکالت زندگی البه کند ،به موفقیت برسدد ،سدعی کند راههای
شدادکامی را به افراد منتقل کند ،با دیگران رابطۀ شدادی برقرار کند و از زندگی خود لذت ببرد
(آرگیدل و همکداران .)1989 ،از آنجدایی کده شدددادکدامی و اشدددتیداق در زنددگی بده عنوان یکی از
ضدروریترین نیازهای افراد محسدوب میشدود متولیان برنامهریزی در آموزش و پرورش ،باید به
تدوین برنامههای مناسددب بر اسدداس تنوع نیازها و عالیق معلم و با توجه به انگیزش و اشددتیاق
آنها همت گمارند و محیطی پرشدور و نشداط توأم با موفقیت را به عزم راسدخ آنها پیوند دهند
(اقبال نیا و قاسمی زاده.)2015 ،
انگیزه یعنی سدبب ،علت و آنچه کسدی را به کار وادار کند ،انگیزش یعنی تحریک و ترایب
(گنجی .)2013 ،در تعریف دیگری انگیزه عبدارت اسدددت از یدک محرک درونی برای یدک اقددام
برونی توسدط فرد که ممکن اسدت فیزیکی ،فکری و یا هنری باشدد (میرسدپاسدی .)2006 ،ازنظر
سددازمانی انگیزه عبارت اسددت از فرایندهای درونی که رفتار را تحریک کرده و آن را بهسددوی
راههایی که سازمان بهعنوان یک مجموعه از آن سود میبرد هدایت میکند (بهادری و همکاران،
 .)2013انگیزش پیشدرفت ،یعنی گرایش کلی به تالش برای موفقیت و انتخاب فعالیتهایی که
هدفش رسدیدن به موفقیت درونی یا دوری از شدکسدت اسدت (برالینر و کالفی .)1996 ،2رابینز

3

( )1998معتقد اسددت که انگیزه پیشددرفت ،تمایل برای پیشددی گرفتن از دیگران و تالش برای
1.

Happiness
2. Berliner & Calfee
3. Robbins
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و مشدخد اسدت ریو )2014( 1بیان میکند که

انگیزه پیشددرفت ،نیرو یا محرکی برای انجام خوب کارها در مقایسدده با معیارهای عالی اسددت.
انگیزه پیشددرفت به معنای انجام امور برای نشددان دادن شددایسددتگی و صددالحیت میباشددد یا
بدهعبدارتدیگر انگیزه برای برتری و موفقیدت و در رابطده بدا مجموعدهای از معیدارهدا و تالش برای
رسیدن به موفقیت (آرگیل و همکاران.)1989 ،
بر اسداس تعاریف ارا ه شدده از انگیزش پیشدرفت در جدول  1 0ویژگیهای دو گروه افراد دارای
انگیزش پیشرفت و فاقد انگیزش پیشرفت مقایسه شده است.
جدول  .1 0تفاوت شخصی در انگیزش پیشرفت (کدیور)2017 ،
ویژگیهای افراد دارای انگیزش پیشرفت

ویژگیهای افراد فاقد انگیزش پیشرفت

داشتن انگیزه برای دستیابی به موفقیت

داشتن انگیزه برای دوری از شکست

موفقیت مدار

شکست مدار

انتخاب تکلیف با دشواری متوسط

انتخاب تکلیف آسان یا سخت

دارای اعتمادبهنفس

مضطرب

مستقل

وابسته به بازخورد و هدایت

با پشتکار و پیگیر

بیمیل و ناراضی

شکست را نتیجه فقدان تالش تلقی میکنند.

شکست را نتیجه فقدان توانایی میدانند

اهداف طوالنیمدت دارند

اهداف کوتاهمدت دارند

با اشتیاق و بلندپرواز

بیتفاوت

ازآنچه انجام میدهند احساس ارور میکنند

به آنچه انجام میدهند احساس شرم میکنند.

هرمنس )1970(2بر مبنای دانش نظری و تجربی و نیز پژوهشدددهای پیشد دین خود ده ویژگی
متمایزکننده¬ی افراد دارای انگیزه¬ی پیشددرفت باال از افراد با انگیزه¬ی پیشددرفت پایین را به
شددر زیر تهیه نمو:د  . 1باال بودن سددطح آرزو . .2انگیزه¬ی قوی برای تحرک به سددوی باال3
.مقاومت طوالنی در مواجهه با تکالیف با سطح دشواری متوسط. .4تمایل به اعمال چالش مجدد
1. Reeve
2. Hermans
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در انجام تکالیف نیمه¬تمام  .5درکی پویا از زمان ،یعنی درک این موضدوع که امور سدریع روی
میدهند .6آینده¬نگری. 7توجه به مالک شددایسددتگی و لیاقت در انتخاب دوسددت و همکار .8
.بازشدددناسدددی از طریق عملکرد خوب در کار. 9 .انجام کار به بهترین شدددکل ممکن. 10رفتار
مخاطره¬آمیز پایین
به نظر میرسددد هرچه قدر معلم از انگیزه کاری باالتری برخوردار باشددد به همان میزان میتواند
در کالس از کارایی بیشددتری برخوردار گردد و این توفیق می¬¬تواند موجبات شددادکامی او را
فراهم سدازد .همچنین یافتههای پژوهشدی بیانگر این مطلب اسدت که معلمانی که دارای انگیزه
باالتری هسدتند ،دانشآموزانشدان از پیشدرفت تحصدیلی باالتری برخوردار میشدود (واثقی و عجم،
 .)2016از سددوی دیگر بررسدیهای مختلف نشددان میدهد که فردی که نسددبت به شددغل خود
انگیزه کافی را ندارد و از آن احسداس رضدایت نمیکند ،همواره تا آخرین روزهای زندگی شدغلی
خود ،هم خود رنج میبرد و هم دیگران را رنج می دهد؛ بهویژه اگر این فرد ،معلم باشددد موجب
نابسدامانیهای رفتاری ،عاطفی و آموزشدی دانش¬آموزان میشدود (شدایان جهرمی و همکاران،
 .)2010انگیزش شدغلی کارکنان بهخصدو

بررسدی عوامل تأثیرگذار در انگیزش شدغلی امروزه

در مراکز علمی ،بهعنوان یک اصددل پذیرفته شددده و مطالعات زیادی در مورد اهمیت و تأثیر آن
انجام شدده اسدت ( .)31اسدپیر1و همکاران ( )2000بیان میدارند برای آنکه انگیزه شغلی معلمان
افزایش یدابدد ،آندان نیداز بده سدددطح بداالیی از خودمختداری2حرفدهای و چدالش ذهنی دارندد و بدایدد
احسدداس کنند که برای جامعه مفیدند ،روابط خوبی با همکاران داشددته و به جای فعالیتهای
متفرقه ایر آموزشد دی ،وقت بیشدددتری را با دانشآموزان بگذرانند .در اهمیت موضدددوع انگیزه

3

پیشدرفت در معلمان میتوان به سدیاسدتهای کلی تحول در نظام آموزش و پرورش کشدور که از
سدوی مقام معظم رهبری ارا ه شدده اسدت ،اشداره کرد .در بخشدی از این سدیاسدتها« ،اعتالی
منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی

1.

Spear
2. Autonomy
3. Motivation
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و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشدکالت مادی و معیشدتی فرهنگیان» بهعنوان یکی از موارد
مهم بهمنظور ایجاد تحول در آموزش و پرورش بیان شده است (مرزوقی و همکاران.)2017 ،
نتایج تحقیقات مختلف نشدان داده اسدت که بین انگیزۀ پیشدرفت و شدادکامی رابطۀ معناداری
وجود دارد (بداقرپور و همکداران2016 ،؛ بداوی و همکداران2015 ،؛ فرهنگی و همکداران،2017 ،
صاحبقرانی و گلتاش2017 ،؛ واثقی و عجم .)2016 ،لذا میتوان چنین عنوان داشت که احتماالً
بین انگیزۀ پیشدرفت و شادکامی منابع انسانی در سازمانهایی نظیر آموزش و پرورش نیز ارتباط
وجود داشدته باشدد .در این راسدتا بیان شدده اسدت که هرچه معلم شدادکامی بیشدتر و از انگیزۀ
کاری باالتری برخوردار باشددد به همان میزان میتواند در کالس از کارایی1بیشددتری برخوردار
گردد .یافتههای پژوهشددی بیانگر این مطلب اسددت که دانشآموزان در کالس¬های برخوردار از
معلمان دارای انگیزۀ باالتر از پیشددرفت تحصددیلی باالتری بهره مند میشددوند (واثقی و عجم،
 .)2016بنابراین توجه به شدادکامی و انگیزه پیشدرفت در معلمان تربیتبدنی بهعنوان دو مقوله
مؤثر بر افزایش کارایی بسدیار حا ز اهمیت است .با توجه به مبانی نظری سازه شادکامی و انگیزه
پیشدرفت شدغلی و وجود رابطه این دو متغیر در پژوهش¬های انجام شدده ،پرسدش پیش روی
محقق آن اسددت که آیا بین شددادکامی و انگیزه پیشددرفت معلمان تربیتبدنی اسددتان سددمنان
ارتباطی وجود دارد؟
روش تحقیق
جامعدۀ آماری در این تحقیق عبدارت از  229نفر معلم مرد و زن شددداال به تدریس تربیت بدنی
مقطع متوسدطه اسدتان سدمنان بودند .نمونه¬گیری به روش طبقه¬ای -تصدادفی انجام شدد و
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران اسدتفاده شدد که حجم نمونه برابر  140نفر به دسدت
آمد.
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (:)1970
نمرهگذاری پرسدشدنامه با توجه به ویژگیهای  9گانه که سدؤاالت بر اسداس آن تهیه شدده اسدت،
انجام میگیرد .بعضدی از سدؤاالت بهصدورت مثبت و بعضدی دیگر بهصدورت منفی ارا ه شدده اسدت.
در سدددؤاالت شدددماره  29 ،28 ،27 ،23 ،20 ،16 ،15 ،16 ،10 ،8 ،6 ،1به الف 1 ،نمره -ب2 ،

efficiency

1.

125

شادکامی و انگیزه پیشرفت در معلمان تربیت بدنی

شهرام نظری

نمره -ج 3 ،نمره و د 4 ،نمره داده میشدود .در سدؤاالت شدماره ،13 ،12 ،118 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2
 26 ،25 ،26 ،22 ،21 ،19 ،18 ،17بده الف 4 ،نمره  -ب 3 ،نمره -ج 2 ،نمره و د 1 ،نمره داده
میشدددود و دامنده تغییرات نمرات از  29تا  119اسدددت .در مطدالعدۀ هرمنس ( )1970ضدددریب
همبسددتگی هر سددؤال با رفتارهای پیشددرفت گرا در دامنهای از  0/30تا  0/57به دسددت آمد
(هرمنس .)1970 ،همچنین ،هرمنس ( )1970برای محداسدددبده پدایدایی آزمون انگیزش پیشدددرفت
تحصدیلی اسدتفاده کرد .ضدریب پایایی محاسدبه شدده برای پرسدشدنامه از روش آزمون با اسدتفاده از
آلفای کرونباخ  0/84به دست آمد .در پژوهش حاضر روایی محتوا توسط اساتید مورد تأیید قرار
گرفدت؛ پدایدایی آن نیز بدا اسدددتفداده از روش آلفدای کرونبداخ  0/90بده دسدددت آمدد؛ کده قدابدلقبول
میباشدددد و نشدددان میدهد که سدددؤاالت ازنظر درونی با آزمون همبسدددتگی معناداری دارند.
اعتباریابی ،رواسدازی و هنجاریابی آزمون انگیزه پیشدرفت در داخل کشدور توسدط نامدار ()1382
انجام شددد (نامدار .)2005 ،ضددریب اعتبار آزمون با اسددتفاده از آلفای کرونباخ در پژوهش نامدار
( )1382برابر با  0/83به دست آمد (اقبال نیا و قاسم زاده.)2015 ،
پرسشنامه شادکامی آکسفورد (: 1)2002
آزمون شادکامی آکسفورد دارای  29عبارت است و میزان شادکامی فردی را میسنجد.
نمرهگذاری  29عبارت چهار گزینهای به ترتیب عبارت است از :الف = صفر ،ب =  ،1ج =  ،2د =
 3؛ بدین ترتیب ،باالترین نمرهای که آزمودنی میتواند در این مقیاس کسب کند  87است که
بیانگر باالترین حد شادکامی بوده و کمترین نمرۀ این مقیاس «صفر» است که مؤید ناراضی بودن
2
آزمودنی از زندگی و افسردگی فرد است .نمرۀ بهنجار این آزمون بین  40تا  42است .آرگایل
و همکاران پایایی پرسشنامه آکسفورد را به کمک ضریب آلفای کرونباخ  0/90و پایایی بازآزمایی
آن را طی هفت هفته  0/78گزارش کردهاند .روایی همزمان این پرسشنامه با استفاده از ارزیابی
دوستان افراد درباره آنها  0/43محاسبه شد .همچنین ،نتایج پژوهش علیپور و آگاه هریس
( )1386نشان داده است که پرسشنامۀ شادکامی از پایایی مناسب در جامعۀ ایرانی برخوردار
است .بررسی همسانی درونی فهرست شادکامی آکسفورد نشان داد که تمامی  29گزاره این
فهرست با نمرۀ کل همبستگی باالیی داشتند .آلفای کرونباخ برای کل فهرست برابر با  0/91بود
(علیمحمدی و آذربایجان.)2010 ،

1. Oxford
2. Argyle
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ضدریب پایایی درونی (آلفای کرونباخ) پرسدشدنامههای مورد اسدتفاده در پژوهش حاضدر باالی 0/7
بود که نشان از پایایی قابل قبول داشت.
روش اجرا:
ابتددا افراد گروه نمونده بدا اسدددتفداده از روش نمونده¬گیری تصدددادفی خوشددده¬ای از بین افراد
جامعه¬ی آماری انتخاب شددند و سدپس پرسدشدنامه¬های انگیزه پیشدرفت هرمنس و شدادکامی
آکسفورد بین آن¬ها توزیع و نمره¬گذاری شدند .در این پژوهش ،پژوهشگر الزامات و مالحظات
اخالقی را در رعایت نموده اسددت .در این راسددتا و برای رعایت الزامات و مالحظات اخالقی در
تحقیق به مشارکتکنندگان اطمینان خاطر داده شد که تکمیل و ارا ه¬ی پرسشنامه ،هیچگونه
عواقب حقوقی ،اقتصدادی ،اجتماعی و ...نخواهد داشدت و به قصدد اینکه مشدارکتکنندگان نظر
واقعی خود را ارا ه نمایند از ایشدان خواسدته شدد از ذکر نام و اطالعات شدخصدی خودداری نمایند
و دادههای ارا ه شدده در سدطح محرمانه بوده و فقط اسدتفادۀ آماری از آنها می¬شدود و نتایج به
صورت کلی استخراج ،نگارش و گزارش میشود.
روش آماری:
در پژوهش حاضددر برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش¬های آمار توصددیفی همچون فراوانی،
درصدددد ،میانگین ،انحراف معیار ،کمترین ،بیشدددترین و انواع نمودارها جهت توصددیف داده¬ها
استفاده شد.
از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی توزیع داده¬ها و از ضریب همبستگی پیرسون به
منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق استفاده شد .همچنین از رگرسیون چندمتغیری با
روش ورود برای پیش¬بینی سالمت روان سالمندان بر اساس خودکارآمدی ورزشی و اعتماد به
نفس استفاده شد .تجزیه تحلیل داده¬ها در سطح  0/05و با استفاده از نرم¬افزار SPSS
نسخه  21انجام شد.
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یافتههای پژوهش
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق
متغیرهای تحقیق

تعداد میانگین

انحراف استاندارد

انگیزه قوی

140

3/5

1/980

سطح دشواری

140

3/27

1/075

تمایل به تالش مجدد

140

3/42

0/775

ادراک پویا از زمان

140

2/75

0/938

آیندهنگری

140

1/52

0/505

مالک و الگو

140

2/82

1/144

عملکرد خوب در کار

140

1/75

0/83

رفتار با ریسک پایین

140

1/52

0/502

شادکامی

140

6/67

11/63

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود میانگین شادکامی  6/676بهدستآمده است .با
توجه به نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،و سطح معناداری در تمامی متغیرهای تحقیق
بیشتر از  0/05بود ،لذا دادههای مربوط به متغیرهای تحقیق از توزیع نرمال برخوردار بودند و
از آزمون¬های پارامتریک استفاده شد.
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جدول  .2نتایج آزمون همبستگی پیرسون
شادکامی
سطح

تعداد

همبستگی پیرسون

انگیزۀ پیشرفت

140

0/139

*0/006

انگیزۀ قوی

140

0/156

*

سطح دشواری کار

140

0/137

0/050

تمایل به تالش مجدد

140

0/035

0/343

ادراک پویا از زمان

140

0/212

*

آینده نگری

140

0/375

*

توجه به مالک و الگو

140

0/017

0/420

عملکرد خوب در کار

140

0/035

0/341

رفتار با ریسک پایین

140

0/105

*

معناداری
0/033

0/006
0/001

0/011

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

ازآنجایی که مقدار حاصدل شدده برای سدطح معناداری در متغیر اصدلی انگیزۀ پیشدرفت و تعدادی
از خرده مقیاس¬های آن شدامل انگیزۀ قوی ،ادراک پویا از زمان ،آینده و رفتار با ریسدک پایین
کوچکتر از  0/05بود نتیجه گرفته می¬شود که همبستگی بین این متغیرها با متغیر شادکامی
از نظر آماری معنادار اسددت .لذا در سددطح اطمینان  95درصددد میتوان گفت که ارتباط مثبت
معناداری بین این متغیرها با متغیر میزان شدادکامی معلمان تربیتبدنی دبیرسدتانهای اسدتان
سدمنان وجود دارد .با وجود این ،ازآنجاییکه مقدار حاصدل شدده برای سدطح معناداری در تعدادی
دیگر از خرده مقیاس¬های انگیزۀ پیشدرفت شدامل سدطح دشدواری کار ،تمایل به تالش مجدد،
توجه به مالک و الگو ،و عملکرد خوب در کار بزرگتر از  0/05می¬باشد نتیجه گرفته می¬شود
که همبسدتگی بین این متغیرها با متغیر شدادکامی از نظر آماری معنادار نیسدت .لذا در سدطح
اطمینان  95درصدد میتوان گفت که رابطۀ معناداری بین این متغیرها با متغیر میزان شدادکامی
معلمان تربیتبدنی دبیرستانهای استان سمنان وجود ندارد.
به منظور بررسددی تأثیر مؤلفههای انگیزه پیشددرفت بر شددادکامی از آزمون تحلیل رگرسددیون
اسدتفاده شدد که نتایج آن در شدامل مقادیر آماره  tبرای هر یک از ابعاد انگیزه پیشدرفت و سدطح
معناداری آنها و همچنین مقدار بتا (ضریب مسیر) در جدول زیر نشان داده شده است:
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جدول  .0نتایج آزمون تحلیل رگرسیون
(تأثیر مؤلفههای انگیزه پیشرفت بر شادکامی)
رگرسیون خطی چندگانه

ضرایب تأثیر استاندارد
نشده

عرض از مبدأ

54/161

Std.
Error
14/937

B

ضرایب
تأثیر
استاندارد
شده

مقدار
T

سطح
معناداری

Beta
3/626

0/000

انگیزه قوی

0/054

0/211

0/532

2/256

0/021

سطح دشواری کار

0/054

0/316

0/342

2/170

0/006

تمایل به تالش مجدد

0/019

0/077

0/199

0/246

0/806

ادراک پویا از زمان

0/188

0/071

0/248

2/672

0/009

آیندهنگری

0/381

0/109

0/312

3/508

0/001

توجه به مالک و الگو

0/048

0/075

0/057

0/638

0/525

عملکرد خوب در کار

0/001

0/058

0/222

0/011

0/991

رفتار با ریسک پایین

0/122

0/072

0/164

2/687

0/040

معادله خطی حاصل برای این بخش بهصورت زیر میباشد:
*(0/122رفتار با ریسک پایین)(0/001 +عملکرد خوب در کار)(0/048+توجه به مالک و
الگو)(0/381*+آینده نگری)(0/188*+ادراک پویا از زمان)(0/019+تمایل به تالش
مجدد)(0/054*+سطح دشواری کار)(0/054*+انگیزه قوی) =54 /161+شادکامی
با توجه به معادله فوق و مقادیر حاصددل شددده برای مقادیر بتای (ضددریب مسددیر) انگیزه قوی
میتوان گفت که بعد انگیزه قوی از انگیزه پیشدرفت  53/2درصدد و به همین ترتیب بعد سدطح
دشواری کار  34/2درصد ،بعد تمایل به تالش مجدد  19/9درصد ،بعد ادراک پویا از زمان 24/8
درصدد ،بعد آیندهنگری  31/2درصدد ،بعد توجه به مالک و الگو  5/7درصدد ،بعد عملکرد خوب
در کار  22/2درصددد و درنهایت بعد رفتار با ریسددک پایین  16/4درصددد بر متغیر شددادکامی
معلمدان تربیدتبددنی اثر دارد .بدا توجده بده مقدادیر آمدارۀ  tو مقدادیر ضدددریدب معنداداری کده همگی
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متغیرهدا بده ایر از تمدایدل بده تالش مجددد ،توجده بده مالک و الگو ،و عملکرد خوب در کدار کمتر از
 0/05بودندد میتوان بیدان نمود کده انگیزه قوی ،سدددطح دشدددواری کدار ،ادراک پویدا از زمدان،
آیندهنگری ،رفتار با ریسک پایین دارای اثرگذاریها معنادار بر شادکامی بودهاند.
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش جاری بررسی رابطه انگیزه پیشرفت و سطح شادکامی معلمان تربیتبدنی
بود .برای بررسدی این مسدلله ،از پرسدشدنامه ،انگیزه پیشدرفت و پرسدشدنامه شدادکامی بهره گرفته
شددد که دادههای اسددتخراج شددده از آن توسددط آزمون همبسددتگی پیرسددون و آزمون تحلیل
رگرسدیون مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج این تحقیق نشدان داد که تمامی خرده مقیاس¬های
انگیزش پیشدرفت با عامل شدادکامی معلمان تربیت بدنی دبیرسدتانهای شدهرسدتان سدمنان رابطه
مثبتی دارندد ولی میزان رابطده خرده مقیداس¬هدای تالش مجددد ،مالک و الگو ،و عملکرد خوب
معنی¬دار نبود .ولی انگیزه قوی ،سدطح دشدواری کار ،ادراک پویا از زمان ،آیندهنگری و رفتار با
ریسدک پایین نه تنها دارای رابطه معنی¬دار و مثبت با شدادکامی معلمان تربیت ¬بدنی جامعه
مذکور داشتند بلکه توان پیش بینی کنندگی آن را نیز داشتند.
بر اسداس نتایج به دسدت آمده از پژوهش حاضدر مشداهده شد که بین انگیزۀ پیشرفت با شادکامی
معلمان تربیتبدنی اسدتان سدمنان رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد .این یافته با نتایج به دسدت
آمده از مطالعۀ االمی ،عموزاده و شمس ( )1392همسو میباشد.
نتیجه فرض اول نشدددان داد که بین انگیزه قوی با میزان شدددادکامی معلمان تربیتبدنی رابطه
مثبت و معناداری برقرار اسددت .افراد با انگیزه قوی باال با نسددبت دادن علت رویدادهای منفی و
شکست به عواملی با سه مشخصه بیرونی بودن ،گذارا بودن و خا

بودن بر اوضاعواحوال حاکم

میشددوند .این دسددته افراد در مقابل در زمان موفقیت چون را ناش دی از تالش و کوشددش خود
میدانند ،از به دسدت آوردن این موفقیت و دسدتیابی به اهداف احسداس شدادی و نشداط میکنند.
بنابراین میتوان گفت با داشددتن یک انگیزه قوی ،شددادکامی نیز در کارکنان و معلمان افزایش
مییابد
نتیجه فرض دوم نشدان داد که بین سدطح دشدواری با میزان شدادکامی معلمان تربیتبدنی رابطه
مثبت و معناداری برقرار است.
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نتیجه فرض سدوم نشدان داد که بین میزان تالش مجدد با شدادکامی معلمان تربیتبدنی رابطه
مثبت برقرار اسددت ولی معنادار .این نتیجه با نتایج بس دیاری از پژوهش¬ها همسددو نیسددت .در
تبیین این نتایج باید گفت بر طبق مطالعات هانا و مارسددی ( ،)1987سددرسددختی پیشبینی
کننده شددادکامی اس دت و افراد سددرسددختتر از شددادکامی بیشددتری برخوردار هسددتند و ژانگ
( )2011نیز در مطالعات خویش نشدان دادند که سدرسدختی روانشدناختی با سدطو باالتری از
اعتمادبهنفس ،خودکارآمدی و خوشبینی ارتباط مثبت معنیداری دارد و بررسدیهای ویسدی و
همکاران ( )1380و رحیمیان و اصدغرنژاد ( )1387نشدان داد که در شدرایط پراسدترس کسدانی که
از سددرسددختی باالتری برخوردار هسددتند ،از سددالمت روان و شددادمانی بیشددتری برخوردارند.
بهطورکلی ،مطالعات بیانگر این مطلب هسدت که سدرسدختی با سدالمت بدنی و بهزیسدتی روانی
رابطده مثبدت دارد و از بروز اختالالت بددنی و روانی جلوگیری میکندد (الکسدددانددر و کلوین،1
 .)2001بدایدد گفدت تمدایدل بده تالش مجددد کده هددف آن هوشدددمندداندهتر کردن فعدالیدتهدا برای
دسدتیابی به زندگی بهتر و متعالیتر آنها اسدت ،بهعنوان یک فرهنگ ،یک نگرش عقال ی به کار
و زندگی در این جامعه از معلمان ایجاد نکرده اسدت (الکسداندر و کلوین ،2001 ،هانا و مریسدی،
1987؛ ژانگ.)2011 ،
نتیجده فرض چهدارم نشدددان داد کده بین ادراک پویدا آیندده¬نگری بدا میزان شدددادکدامی معلمدان
تربیتبدنی رابطه مثبت و معناداری برقرار اسددت .افراد با نیاز به پیشددرفت باال ادراک پویایی از
زمان دارند درحالیکه ادراک افراد با نیاز پیشرفت پایین از زمان ،بیشتر ایستاد و ساکن است .از
طرف دیگر افراد پیشدرفت گرا ،بیشدتر دیدگاه آیندهنگر دارند تا گذشدتهنگر ،معهذا آنها نگران
آینده میانمدت هستند یا درازمدت (هرمنس.)1970 ،
نتیجه فرض پنجم نشدان داد که بین سدطح آینده¬نگری و شدادکامی معلمان تربیتبدنی رابطه
مثبت و معناداری برقرار اسدت .در تبیین این نتایج باید گفت این فرضدیه تاحدودی با یافتههای
علیپور و اعراب شدیبانی ( )1390که در تحقیق خود دریافتند بین امیدواری و شدادکامی ارتباط
مثبتی وجود دارد همسدو اسدت .تحقیقات نشدان میدهد که افراد هنجار ،معموالً امیدوار نسدبت
بده آیندده ،شددداداب ،خوشقول بوده و در هنگدام انجدام تکدالیف تحدت تدأثیر دیگران نبوده و بر
Alexander & Klein
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باورهای خود تکیه میکنند ولی افراد سددردرگم دارای سددطح پایین خودآگاهی ،هوشددیاری و
ماندگاری شددناختی و دارای سددطح باالی تصددمیمگیریهای ناکارآمد ،افسددردگی ،یادگیری و
عملکرد کم هستند (اثر زاده و مصداقی.)2017 ،
نتیجه فرض شدشدم نشدان داد که بین مالک و الگو با میزان شدادکامی معلمان تربیتبدنی رابطه
مثبتی برقرار است ولی معنی¬دار نیست.
نتیجه فرض هفتم نشدان داد که بین عملکرد خوب با میزان شدادکامی معلمان تربیتبدنی رابطه
رابطه مثبتی برقرار اسددت ولی معنی¬دار نیسددت .امروزه شددواهد حکایت از آن دارند که نظریه
«کارگر شدداد ،کارگر مولد اسددت» میتواند بیشددتر ازآنچه که تصددور میکردیم درسددت باشددد
(روهلینگ و همکاران ،)2000 ،1درصدددورتیکه افراد شدددادکامی در کار را تجربه کنند احتماالً،
سددریعتر ارتقا پیدا میکنند ،دسددتمزد بیشددتری دریافت میکنند ،ایدههای بهتر و خالقانهتری
تولیدد میکنندد ،بده موفقیدتهدای بزرگتری دسدددت پیددا میکنندد .عملکرد تدابع تعدامدل دو عدامدل
انگیزش و توانایی اسددت؛ بهعبارتدیگر عملکرد برابر اسددت با حاصددلضددرب توانایی در انگیزش
(رضا یان.)2015 ،
نتیجه فرض هشددتم نشددان داد که بین رفتار با ریسددک با میزان شددادکامی معلمان تربیتبدنی
رابطده مثبدت و معنداداری برقرار اسدددت .افراد با انگیزه پیشدددرفت باال معموالً در کاری شدددرکت
میکنند که ریسدک حسداب شددهای داشدته باشدد .واینر ( )1980مطر کرد که علت اینکه افراد
پیشدرفت گرا تکالیف دشدواری متوسدط را انتخاب میکنند این اسدت که اگر تکلیف بسدیار آسدان
باشدد ،آنها نخواهند دانسدت که موفقیت آنها به دلیل تالشهای آنها بوده و اگر تکلیف بسدیار
دشدوار باشدد ،نمیتوانند بگویند که تالشهای آنها حاصدلی داشدته اسدت  .در تبیین این نتایج
بدایدد گفدت ترکیدب کردن مددل فرمدان دادن و کنترل کردن ،یدک راه مطملن برای کداهش
رفتارهای ریسدکی معلمان تربیتبدنی بوده اسدت .عالوه بر روابط مدیران با این گروه از معلمان
محیط آموزشی یک ارتباط پویا و متقابل میان معلمان و دانشآموزان و کارکنان پدید میآورد
نتیجه فرض نهم نشدددان داد که عامل /متغیر انگیزه پیشدددرفت توان پیش بینی کنندگی میزان
شدددادکامی معلمدان تربیتبدنی دارد .با این توضدددیح که مؤلفه¬های انگیزۀ قوی ،ادراک پویا از
Roehling et al.
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زمان ،آیندهنگری ،و رفتار با ریسک پایین بر میزان سطح شادکامی معلمان دبیرستانی تأثیرگذار
بودندد .یکی از این نتدایج وجود ضدددریدب تداثیر بداالی آینددهنگری بدا میزان شدددادکدامی معلمدان
تربیتبدنی بود .این یافته با نتایج تحقیقات علیپور و اعراب شددیبانی ( ،)1390اثرزاده (،)1395
و سدلیگمن ( )1998هم راسدتا اسدت .علیپور و اعراب شدیبانی ( )1390در تحقیق خود دریافتند
که بین امیدواری و شادکامی ارتباط مثبتی وجود دارد .تحقیقات نشان میدهد که افراد بهنجار،
معموالً امیدوار نسددبت به آینده ،شدداداب ،خوشقول بوده و در هنگام انجام تکالیف تحت¬تأثیر
دیگران نبوده و بر باورهای خود تکیه میکنند ولی افراد سردرگم دارای سطح پایین خودآگاهی،
هوش دیاری و ماندگاری شددناختی و دارای سددطح باالی تصددمیمگیریهای ناکارآمد ،افسددردگی،
یادگیری و عملکرد کم هسدتند .سدلیگمن ( )2006نیز بیان میکند که افراد امیدوار طوالنیتر و
سدختتر کار میکنند ،چون انتظار برونداد مثبت از کارشدان دارند و همچنین روش کار آنها با
انگیزه قوی برای موفقیدت و سدددطح باالیی از پایدداری در وظایف چالشانگیز و عملکرد مؤثرتر و
موفقیتهای کلی بزرگتر مشدخد میشدود .در تبیین این رابطه میتوان گفت که آیندهنگری از
طریق حدالدت و نگرش یدا بدهوسدددیلده انتظدارات نسدددبدت بده آیندده ،بداعدث ایجداد تغییراتی در افراد
میشدود .امید به آینده معلمان باعث افزایش شدادکامی و سدطح توانمندی و کفایت و کارآمدی
در آنان شددده و روابط اجتماعی پربارتر ایجاد میکند .همچنین ،خرده مقیاس رفتار با ریسددک
پایین دارای ضددریب تاثیر باال بر شددادکامی معلمان تربیتبدنی بود .افراد با انگیزه پیشددرفت باال
معموالً در کاری شدددرکت میکنندد که ریسدددک حسددداب شددددهای داشدددتده باشدددد .بندابراین
مسدددلولیدتپدذیری معلمدان تربیدتبددنی بیش از چهدارچوبهدای مقرراتی محیط آموزش میتواندد
موجب ایمن کردن این محیط شدود .درنتیجه میزان استرس و اضطراب آنها کاهش پیداکرده و
بالطبع شاهد کاهش ریسک خواهیم بود و درنهایت سطح شادکامی آنها افزایش مییابد .نهایتاً،
خرده مقیداس ادراک پویدا از زمدان دارای ضدددریدب تداثیر بداالی بر میزان شدددادکدامی معلمدان
تربیدتبددنی بود .افراد بدا نیداز بده پیشدددرفدت بداال ادراک پویدایی از زمدان دارندد درحدالیکده ادراک از
زمان در افراد با نیاز به پیشدرفت پایین ،بیشدتر ایسدتا و سداکن اسدت (هرمنس .)1970 ،در تبیین
این نتایج باید گفت محتوای زندگی معلمان تربیتبدنی مورد مطالعه و شدیوههای مطلوب آنها
برای زیستن ،موضوع و همچنین نحوه انتخاب هر کدام از آنها را تشکیل میدهند.
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بدا وجود این ،مؤلفده¬هدای /خرده مقیداس¬هدای عملکرد خوب در کدار ،تمدایدل بده تالش مجددد و
توجه به مالک و الگو دارای اثرگذاری معناداری بر شددادکامی نبودند .از بین این مؤلفه¬ها ،بین
عملکرد خوب در کار با میزان شدددادکامی معلمدان تربیدتبدنی رابطدۀ معنداداری برقرار نبود ،اما با
این وجود مقدار ضددریب همبسددتگی نشددان از مثبت بودن جهت رابطه در صددورت معناداری
میباشدد .امروزه شدواهد حکایت از آن دارند که نظریه «کارگر شداد ،کارگر مولد اسدت» میتواند
بیشدتر ازآنچه که تصدور میکردیم درسدت باشدد (روهلینگ و همکاران .)2000 ،1درصدورتیکه
افراد شددادکامی در کار را تجربه کنند احتماالً سددریعتر ارتقا پیدا میکنند ،دسددتمزد بیشددتری
دریافت میکنند ،ایدههای بهتر و خالقانهتری تولید میکنند ،به موفقیتهای بزرگتری دسددت
پیدا میکنند .در تبیین این نتایج باید گفت عدم مدیریت بهینه بر اسددتعدادها ،بسددترسددازی
ضدددعیف جهدت مشدددارکدت کدارکندان ،کمبود اراده آموزشهدای نوین تدأثیرگدذار ویژه معلمدان
تربیتبدنی و محیط کاری تقریباً بسدته و ناسدالم و نامناسدب ،کمرنگ بودن ایجاد رقابت کامل و
فشدرده فرهنگ ارتقای بهرهوری و عدم ارا ه فرصدت به این گروه از معلمان جهت تصدمیمگیری،
ضدعف در ارا ه امتیاز خا

به آنها از دالیل ضدعف عملکرد آموزشدی معلمان تربیتبدنی اسدت.

همچنین ،خرده مقیداس تمدایدل به تالش مجددد دارای ضدددریدب تاثیر باالی بر میزان شدددادکامی
معلمان تربیتبدنی نبود .بر طبق مطالعات هانا و مارسدی ،)1987( 2سدرسدختی پیشبینی کننده
شدادکامی اسدت و افراد سدرسدختتر از شدادکامی بیشدتری برخوردار هسدتند و ژانگ  )2011( 3نیز
در مطالعات خویش نشدان داد که سدرسدختی روانشدناختی با سدطو باالتری از اعتمادبهنفس،
خودکدارآمددی و خوشبینی ارتبداط مثبدت معنداداری دارد .بده طور کلی ،مطدالعدات بیدانگر این
مطلب اسددت که سددرسددختی با سددالمت بدنی و بهزیسددتی روانی رابطۀ مثبت دارد و از بروز
اختالالت بددنی و روانی جلوگیری میکندد(الکسدددانددر و کلوین .)2011 ،4در تبیین این نتدایج
می¬توان گفت تمایل به تالش مجدد که هدف آن هوشمندانهتر کردن فعالیتها برای دستیابی
به زندگی بهتر و متعالیتر آنهاسدت به عنوان یک فرهنگ ،نگرشدی عقالنی به کار و زندگی در
1
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Hannah & Morrissey
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معلمان ایجاد نکرده اسدت .بین سدطح دشدواری کار با میزان شدادکامی معلمان تربیتبدنی رابطۀ
معناداری برقرار نیسدت .اما مقدار و جهت ضدریب همبسدتگی نشدان داد که جهت رابطه سدطح
دشواری و انگیزه پیشرفت مثبت است .در این راستا میتوان در مورد علل عدم معناداری چنین
گفت که در بسددیاری از معلمان تربیتبدنی در س دیسددتم آموزش دی منطقه مورد مطالعه به طور
همزمان دارای دشدواری کار میباشدند .مشدغله فراوان و دشدواری کار باعث میشدود آنها عمالً
نتوانند بسدیاری از امور آموزشدی محوله را به شدایسدتگی و در زمانهای تعیین شدده انجام دهند.
همچنین ،خرده مقیداس توجده بده مالک و الگو دارای تداثیرگدذاری زیدادی بر میزان شدددادکدامی
معلمان تربیتبدنی نیسدددت .در تبیین این یافته میتوان بیان نمود معلمان تربیتبدنی به علت
ضعف در الگددددوی ارتبدددداطی موفق ،شادکامی کمتری نسبت به سایر الگوها تجربه مینمایند.
پایین بودن سدطح ارتباط در این الگو سدبب شدده تددددا از سدایر الگوها شدادکامی کمتری داشدته
باشند.
جمع بندی و نتیجهگیری
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
معنوی برخواسدته از رشدد و تکامل فردی و اجتماعی بیش از متغیرهای مادی از خود پایداری
نشدان می دهند (مرزوقی و همکاران .)2017 ،بنابراین شدادکامی را می توان پیامد دانسدت که
بیشدتر متکی بر باورها و اعتقادات فردی و اجتماعی اسدت .سدرانجام ،نتایج این پژوهش نشدان
داد که از بین مؤلفهها انگیزش پیشددرفت تنها انگیزۀ قوی ،سددطح دشددواری کار ،ادراک پویا از
زمان ،آیندهنگری ،و رفتار با ریسدک پایین دارای تأثیر بر شدادکامی هسدتند .با توجه به محدود
بودن پژوهش های انجام شدده در جامعه معلمین تربیت بدنی مقایسده نتایج این پوهش با پهش
های مشددابه دشددوار اسددت ،اما در مجموع و به حد بضدداعت این کار صددورت گرفت .برای نمونه
یدافتدههدای این پژوهش بدا نتدایج تحقیق چدامداه و سدددانکدار )2018( 1همسدددو میبداشدددد .آنهدا در
پژوهشددی با عنوان «انگیزه پیشددرفت و خوشبینی بهعنوان عوامل تعیین کننده شددادکامی در
دانشجویان» دریافتند که انگیزه پیشرفت و خوشبینی ارتباط مثبت معناداری با شادکامی دارد.

. Chamuah & Sankar
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همچنین نتایج رگرسدیون نشدان داد که انگیزه پیشدرفت و خوشبینی میتوانند شدادکامی را در
دانشدجویان پیشبینی کنند( .چامو و سدانکر .)2018 ،لذا نمیتوان گفت تمامی مؤلفههای انگیزۀ
پیشددرفت توانایی پیشبینی میزان شددادکامی معلمان تربیتبدنی را دارند زیرا متغیرهای تمایل
به تالش مجدد ،توجه به مالک و الگو ،عملکرد خوب در کار فاقد تأثیر بر شدادکامی بودند .بدون
شددک دبیران در محیط آموزشددی نیاز به آرامش و شددادکامی و نشدداط دارند تا بتوانند از خود
اثربخشدی بیشدتری بجا بگذارند .،اهمیت نشداط معلم به نقش و تأثیر معلم در تربیت نسدل آینده
و ضدرورت نشاط و شادابی در امر تعلیم و تربیت است .معلم بینشاط و بیطراوت میتواند نسلی
بینشددداط به وجود آورد مسدددللهای که باید در مرکز توجه و برنامهریزی آموزش و پرورش قرار
گیرد .معلمان تربیتبدنی شدادکام آنهایی هسدتند که در پردازش اطالعات در جهت خوشبینی
و خوشدددحالی سدددوگیری دارند؛ یعنی اطالعات را بهگونهای پردازش و تفسدددیر میکنند که به
شددادمانی و شددادکامی آنها منجر شددود با توجه به این ظرفیت می توان پیش بینی کرد که در
صدورت گام برداشدتن در جهت تحقق چرخشهای تحولآفرین ذکر شدده در بخش رهنامه مبانی
نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسدددمی و عمومی شددداهد ترویج نشددداط در بین
معلمین مدارس کشور خواهیم بود (االمی و همکاران.)2014 ،
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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.
Keywords: Happiness, Achievment Motivation, Physical Education Tea
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