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 چکیده
 

های انگیزش با ن پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مؤلفهای

موفقیت در اجرای برنامه درسی از دیدگاه معلمان زن مقطع 

است. روش پژوهش، ه انجام رسیدهآباد بمتوسطه اول شهر خرم

همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه  -توصیفی

 1698آباد به تعداد معلمان زن مقطع متوسه اول شهر خرم

نفر بر اساس فرمول کوکران به روش  313است که تعداد 

تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش عوامل انگیزشی 

( و 1997دو عاملی هرزبرگ ) نامهبیرونی و درونی از پرسش

نامه برای سنجش موفقیت در اجرای برنامه درسی از پرسش

های پژوهش از ساخته استفاده شد. برای تحلیل دادهمحقق

داد که از دیدگاه  همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج نشان

های آباد بین مؤلفهمعلمان زن مقطع متوسطه شهر خرم

مشی محیط و،  خط561/0ستمزد انگیزش درونی )حقوق و د

، امنیت شغلی 511/0ردیفان ، روابط شخصی با هم486/0

و نحوه سرپرستی و نظارت  453/0، شرایط محیط کار 488/0

با موفقیت در اجرای برنامه درسی رابطه وجود دارد.  576/0

های انگیزش بیرونی )شناخت و همچنین بین هر یک از مؤلفه

، ماهیت کار 412/0و توسعه شغلی  ، پیشرفت468/0قدردانی 

( با 411/0و موقعیت شغلی  328/0، مسئولیت شغلی 376/0

 موفقیت در اجرای برنامه درسی رابطه وجود دارد.
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Abstract 

 

The aim of this study was to investigate the 
relationship between components of motivation 

with successful implementation of the curriculum 

from the perspective of female high school 
teachers in Khorramabad. The research method is 

descriptive-survey of correlation type. The 
statistical population of the study consisted of all 

female teachers in Khorramabad (N=1698). Based 

on Cochran's formula, 313 teachers were selected 
as the sample of the study via simple random 

method. Herzberg’s two-factor questionnaire was 

used to assess external and internal motivational 
factors and a researcher-made questionnaire 

containing 20 questions was used to measure the 

success of the curriculum. According to the 
normal distribution of data based on Kolmogorov-

Smirnov formula, Pearson test was used to test the 

research hypotheses. SPSS software was used to 
analyze the research data. The results of the study 

showed that from the perspective of the high 

school teachers in Khorramabad between the 
components of intrinsic motivation (salary 0.561, 

environmental policy 0.486, relationship (personal 

relationships with peers) 0.511, job security 0.488, 
work environment conditions 0.453 and how to 

supervise and monitor 0.576) were correlated with 

success in curriculum implementation. The results 
of this study also indicated that among the factors 

of intrinsic motivation (cognition and appreciation 

0.468, career advancement and development 
0.412, nature of work 0.376, job responsibility 

0.328 and job position 0.11) were associated with 

success in the implementation of the curriculum. 
 

Keywords: Internal motivation, external 
motivation, curriculum, curriculum 

implementation. 
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 مقدمه

دادن رفتار و  در نهایت باعث ها و نیازهای افراد است و باعث جهتانگیزش دلیل اعمال، خواسته

ای خاص عملکند تا به شیوهار میود. انگیزه چیزی است که فرد را وادشتمایل به تکرار رفتار می

با شروع هزاره جدید، (. 2018، 1کند یا حداقل تمایل به رفتار خاص داشته باشد )شارما و شارما

شدن در اصیحات آموزشی جدی هستند که یکی از عناصر کلیدی بسیاری از جوامع در حال درگیر

است کیفیت کار  ای معلمان است. تحقیقات نشان دادهحات، توسعة حرفهدر بسیاری از این اصی

های آموزش معلمان ای و سیاستآموزان است. توسعة حرفهترین متغیر در موفقیت دانشمعلم مهم

عنوان یک نتیجه، بر توانایی یادگیری این ظرفیت را دارند که بر توانایی معلمان برای تدریس و به

( عوامل فردی و اجتماعی، 2011) 2(. به عقیده عالم1392فر، یر بگذارند )درخشانآموزان تأثدانش

ها و آموزان، اضطراب امتحان، پاداشمحیط کیس درس، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، رفتار دانش

 های شخصیتی و .... نقش مهمی در انگیزش معلمان دارند.ها و اعتماد به نفس و ویژگیمشوق

عنوان یک عامل کلیدی ای بهطور گسترده( بر این اعتقادند که انگیزش به2014) 3نبخاری و همکارا

آموزان در گذارد. در واقع، انگیزه عامل مهمی در موفقیت دانشبر میزان یادگیری و موفقیت تأثیر می

انواع محیط آموزشی است. بنابراین اهمیت پژوهش انگیزش معلمان نیز بدیهی است. زیرا عاملی 

آموز، اصیحات آموزشی، عملکرد که با تعدادی از متغیرهای آموزشی؛ مانند انگیزۀ دانش است

(. تغییرات و تحوالت سریع 2016، 4تدریس و رضایت و رفاه روانی معلمان مرتبط است )هان و یین

 آموزان و معلمان و همچنین نیاز بهپرورش و علم و دانش باعث تغییر در نیازهای دانشودر آموزش

(. به عبارت دیگر، این تغییرات 2016، 5شود )یازیسیمقررات جدید در مورد فرآیند آموزشی می

( و معلم شخصیت 2014، 6آورد )لیهای جدیدی را برای حوزه آموزش به ارمغان میمسئولیت

انگیزش معلم نقش (. 2014، 7کند )سهرواتمهمی است که فرآیند آموزش را کنترل و متعادل می

-کند. به طور کلی، معلمان با انگیزه بیشتر به دانشارتقای آموزش و یادگیری ایفا می مهمی در

کنند تا در کیس بهتر درس را یاد بگیرند و از آموزان کمک میدهند و به دانشآموزان انگیزه می

وزش باشند. با اینکه انگیزه معلم در فرآیند آممندی بیشتری داشته اجرای اصیحات آموزشی رضایت

رود از انگیزه کافی برای انجام گونه که انتظار میو یادگیری، اساسی است، اما برخی معلمان آن

های خود برخوردار نیستند. بنابراین، این موضوع باید در مؤسسات و مراکز آموزشی مورد فعالیت

 (.2018، 8توجه قرار گیرد )ووسوجاناتان
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وسیله معلم در جهت نیل به اهداف و شده است که بهریزی تدریس، یک فعالیت آگاهانه و برنامه

نظران در حوزه مطالعات برنامه درسی، برخی از صاحبشود. مقاصد خاصی طراحی و تدوین می

کنند که هدف آن فراهم کردن عنوان یک نقشه برای تجارب یادگیری قلمداد میبرنامه درسی را به

عنوان نتیجه ری است. در این معنا، برنامه درسی بهزمینه برای نظم بخشیدن و هدایت تجارب یادگی

شود. این برداشت از برنامه درسی ریزی درسی در قالب یک طرح یا سند معرفی میو پیامد برنامه

دارای قدمت طوالنی در تاریخ برنامه درسی است و عمده دانش برنامه درسی بر این تعریف متمرکز 

توان کار برنامه درسی را بدون پشتوانه بنیادی است. نمی است. دانش اساسی در کار برنامه درسی

دانش و عمل انجام داد. هر برنامه درسی از معلمی به معلم دیگر، از کیسی به کیسی دیگر و از 

ریزی ای است که برای آن برنامهزمانی به زمان دیگر متفاوت است. برنامه درسی وابسته به زمینه

ریزان درسی عنوان برنامهسی متأثر از دانش و نظام باوری معلمان بهچنین برنامه درشود. هممی

تغییر بزرگی در پارادایم آموزش در نظام آموزشی سراسر جهان رخ داده (. 2010:20، 1است )اولیوا

های وجود آمده اند. تئوریهای یادگیری فعلی بههای جدیدی برای مقابله با چالشاست. روش

تدریج جایگزین رویکرد آموزمحور، باید بهکنند که رویکرد دانشمیآموزشی از این حمایت 

(. در 2012، 2آموزان را در یادگیری افزایش دهد )مختار و همکارانمحور شود تا مشارکت دانشمعلم

رسی به یک دغدغه اصلی تبدیل شدهشناسی تدریس، اجرای برنامه دتیش برای حمایت از روش

عنوان مبتکران برنامه درسی در پرتو تجربیات، به دانش و تمایل خود است که در آن معلمان به 

(. در رابطه با تأثیر انگیزش بر وضعیت شغلی، عملکرد و 2014، 3کنند )اورنشتاین و هانکینزعمل می

های متعددی در داخل و خارج از کشور های درسی از سوی معلمان مطالعات و پژوهشاجرای برنامه

 شود:ها اشاره میدر ادامه به نتایج برخی از این پژوهش انجام شده است که

داد که دغدغه اصلی معلمان شهرستان ( نشان1400های پژوهش مظلومی و همکاران )یافته

( در 1400زایی )سوداگر و ناستی. مهریز در کیفیت زندگی شغلی مسئله دستمزد و مزایا است

بدنی ط سازمانی و روحیه در محل کار معلمان تربیتمدار با نشاپژوهشی دریافتند که رهبری امنیت

و  جو سازمانی نشان داد که( نتایج 1398زاده و مسکینی )شهر زاهدان رابطه دارد. در پژوهش قلی

گیری، نفوذ و گری، فاصلهمندی، میحظههای روحیه گروهی، مزاحمت، صمیمیت، عیقهمؤلفه

 .پویایی و در نهایت تاکید بر تولید بر عملکرد شغلی معلمان مدارس شهر ساوه تأثیر دارد

رایندمحور بر انگیزش ( در پژوهشی به بررسی تأثیر برنامه درسی ف1396جلودار و طالبی )زادهیحیی

داد و نگرش به یادگیری زبان انگلیسی در سطوح باال و پایین توانش زبانی پرداختند که نتایج نشان

های مشخص تأثیر معناداری بر انگیزش و نگرش به ریزی درسی با طرح درس و سرفصلکه برنامه

رضایت نشان دادند که  ( در پژوهشی1396پور )درخانی و شهرکییادگیری زبان انگلیسی دارد. 
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، وضوح، بر توانایی رضایت از شغلشهر اسپکه تأثیر دارد. همچنین  عملکرد معلمانبر  یشغل

زیابی، اعتبار عملکرد و محیط کاری معلمان شهر و مشوق، چگونگی ار انگیزه کاریهمکاری و کمک، 

بررسی عوامل مؤثر بر اجرای برنامه درسی مبتنی بر  ( در پژوهشی به1396جهان ) .اسپکه تأثیر دارد

در عناصر چهارگانه اهداف، محتوا،  عمل فکورانه شوابی در دانشگاه فرهنگیان پرداخت که دریافت

ترین عوامل مؤثر بر ، نگرش، مهارت و امکانات از مهمروش تدریس و ارزشیابی چهار عامل دانش

( نشان 1394نتایج پژوهش هویدا و همکاران )اجرای برنامه درسی مبتنی بر عمل فکورانه هستند. 

جمعی کلیه افراد و واحدهای درون سازمان است و وقتی که در نوآوری نیازمند تیش دستهداد که 

راحتی باشد و کارکنان بتوانند با همدیگر به ی وجود داشتهیک سازمانی ارتباطات شفاف و اثربخش

نتایج تحقیق شود. جمعی منجر به خلق نوآوری در سازمان میکنند، این تسهیل کنش ارتباط برقرار

( نشان داد که عوامل کین از اهمیت باالتری برخوردار بوده و پس از 1394نژاد )اکبری و ساجدی

اند. مربوط به امکانات به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار گرفتهآن، عوامل فردی و عوامل 

( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت زندگی کاری 1393مروستی و رسولی )دهقانی

دارد. کریمی و مرادمند داری وجود معلمان راهنمایی شهر یزد و جو اخیقی در محل کار رابطه معنی

یدند که هر یک از ابعاد استرس و اضطراب شغلی؛ یعنی حجم زیاد کار، ( به این نتیجه رس1390)

ای، عدم منزلت اجتماعی، روابط سرد و نامناسب میان همکاران، مسائل مربوط به فقدان رشد حرفه

آموزان و کمی حقوق و مزایا، بیش از حد متوسط در ایجاد اضطراب شغلی دبیران دوره دانش

 .ده استمتوسطه شهر اصفهان مؤثر بو

آموزان را ترین عوامل مؤثر بر انگیزش دانشمهم( در پژوهشی 2017ایلماز، ساهین و تورگوت )

های تدریس آنان برشمردند. تولیس و های مدیریت کیس و روشرفتارهای معلمان، مهارت

ش ( رابطه بین تجربیات انگیزشی و احساسی را با پشتکار مطالعه کردند. نتایج پژوه2013)1فولمر

تسگین و  دهد.داد که کسالت به عنوان یک احساس منفی غیرفعال، پشتکار را کاهش میآنان نشان

آموزان در یادگیری ( در پژوهش خود پیرامون عوامل مؤثر بر انگیزش در بین دانش2013) 2تانس

 آموزان پسرآموزان دختر دبیرستانی بیشتر از دانشکه دانشیافتند دروس به این نتیجه دست

آموزان دختر ناراضی هستند. آموزان پسر متوسطه بیشتر از دانشمشغول به تحصیل هستند و دانش

پردازند و از آموزان بیشتر از ریاضی به درس انگلیسی و ترکی میاست که دانشمشخص شده 

آموزان های درونی دانشریاضیات بیشتر از سایر دروس ناراضی هستند. مشخص شده است که انگیزه

دانش 18( در پژوهشی با 2005) 3یابد. جاروونجا و جاروالعال با افزایش سطح کیس کاهش میف

آموز دبیرستانی در مورد فرایندهای یادگیری آنها مصاحبه کردند. آنها در پژوهش خود بین 

داد که احساسات های آن مطالعه نشاناحساسات و انگیزه یادگیری همبستگی مشاهده کردند. یافته
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آموزان در پاسخ به خود، انتظارات کاری، تعهدات، محتوای کار و محیط اجتماعی آنها ایجاد شدان

-توانند بهتر، میشود. احساسات تحصیلی؛ شامل یادگیری احساسات، مانند دیگر احساسات کلیمی

( 2001) 1میدگلی و اردن های خاص تعریف شوند.عنوان رویدادهای موقتی در شرایط خاص و زمان

آموزان از تعامیت حاکم بر کیس درس آنها که ر پژوهشی نشان دادند که درک و تصویر دانشد

شود با چگونگی انگیزش تحصیلی آنان آموزان با معلم آنها میآموزان با هم و دانششامل روابط دانش

جهی میتوتوان گفت که جو کیس به میزان قابلدر ارتباط است. با توجه به نتایج این پژوهش می

 آموزان تاثیرگذار باشد. تواند بر انگیزش تحصیلی دانش

های با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش باید گفت توجه به نقش انگیزش در فعالیت

ویژه در آموزشی از گذشته دور تا زمان حال مورد توجه و تأکید فراوان بوده است که این مسئله به

اوان در زندگی بشر و به تبع آن تحوالت شگرف در حوزه آموزش و جهان امروز که شاهد تحوالت فر

های نوین اطیعاتی و آوریپرورش و تعلیم و تربیت هستیم؛ اهمیت دوچندانی یافته است. ظهور فن

های نوین تدریس و آموزش از جانب دیگر و ها و روشگیری سبکارتباطی از یک سو و شکل

ها و الگوهای یاددهی و یادگیری ضرورت توجه و ارتباطی بر روش های اطیعاتیآوریتأثیرگذاری فن

تأثیر قرار داده است. توجه های درسی در تمام مقاطع تحصیلی را به شکل زائدالوصفی تحتبه برنامه

یابی اصولی به عوامل انگیزشی اعم از انگیزش درونی و بیرونی در طراحی برنامه درسی با هدف دست

های آموزشی و هم از جانب مدارس و ای است که هم از جانب نظامآموزشی نکتهو منطقی به اهداف 

ساختن زمینه و بستر ترین وظایف معلم فراهممعلمان مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از مهم

های آموزشی مستلزم ها و فعالیتموفقیت در اجرای برنامه آموزان است.مناسب برای یادگیری دانش

یابی به امکانات و شرایطی است که در ارتباط و تعامل با هم بتوانند راه را برای دستبودن فراهم

سازند. طراحی و اجرای برنامه درسی، حضور پر شور نشاط در کیس اهداف عالی آموزشی فراهم 

پذیر آموزان برای رفع مسائل و مشکیت درسی و شخصی آنان امکاندرس، تعامل و همکاری با دانش

 د بود مگر آنکه معلم از انگیزه کافی برای انجام چنین کارهایی برخوردار باشد.نخواه

تواند به حل گیرد میهایی که در این زمینه صورت میانجام این پژوهش و سایر پژوهش

مشکیت معلمان در حوزه تعلیم و تربیت به ویژه بهبود و ارتقای کیفیت آموزش کمک شایان توجه 

با توجه به های درسی است. آمیز برنامهترین وظایف معلمان اجرای موفقیتمهم یکی ازداشته باشد. 

ماهیت شغلی معلمان و نقش آنان در تعلیم و تربیت افراد جامعه، برخورداری آنان از شوق و انگیزه 

های آموزشی یک ضرورت اساسی است. بدیهی است معلمی که دارای انگیزه کافی برای انجام فعالیت

ای کار باشد؛ در توسعه، پیشرفت و تربیت نیروی انسانی متعهد مؤثر بوده و همه توان خود را کافی بر

آموزان به کار خواهدگرفت. با توجه به آنچه گفته های آموزشی و پرورشی دانشبرای ارتقای فعالیت

                                                           
1. Midgley  &Urdan 
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توسطه از دیدگاه معلمان زن مقطع مگویی به این سؤال را دارد که: آیا شد این پژوهش قصد پاسخ

 آباد بین انگیزش درونی و بیرونی با موفقیت در اجرای برنامه درسی رابطه وجود دارد؟شهر خرم

 های پژوهشفرضیه

 بین انگیزش با موفقیت در اجرای برنامه درسی رابطه وجود دارد. -

روابط شخصی با مشی محیط، ط، خهای انگیزش بیرونی شامل میزان حقوق و دستمزدبین مولفه -

امنیت شغلی، شرایط محیط کار، نحوه سرپرستی و نظارت با موفقیت در اجرای برنامه ردیفان، هم

 دارد. درسی رابطه وجود

شناخت و قدردانی، پیشرفت و توسعه شغلی، ماهیت کار، های انگیزش درونی شامل بین مولفه -

 دارد. دموقعیت شغلی با موفقیت در اجرای برنامه درسی رابطه وجوو مسئولیت شغلی 

 

 شناسیروش

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان  روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است.

نفر برآورد  313است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  1698آباد به تعداد زن شهر خرم

های مورد نیاز دهبرای گردآوری دا که این تعداد معلم به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. گردید

 های ذیل استفاده گردید:پژوهش از پرسشنامه

ماده و  40پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ دارای (: 1997پرسشنامه دو عاملی هرزبرگ )

مشی وبراساس نظریه دو عاملی هرزبرگ و با توجه به عوامل انگیزش درونی )حقوق و دستمزد،  خط

ت شغلی، شرایط محیط کار، نحوه سرپرستی و نظارت( و محیط، روابط شخصی با همردیفان، امنی

بیرونی )شناخت و قدردانی، پیشرفت و توسعه شغلی، ماهیت کار، مسئولیت شغلی، موقعیت شغلی( 

 دانشگاه علمی هیئت اعضای شغلی انگیزش ( به منظور سنجش1383توسط بخشی و همکاران )

مقیاس لیکرت از بسیار مهم تا  معیار با 11رفسنجان تهیه و تنظیم گردید که در  پزشکی علوم

پایایی پرسشنامه در این پژوهش بر اساس ضریب پایایی آلفای  .است شده بندیاهمیت درجهبی

 برآورد گردید. 82/0و در بعد انگیزش درونی  86/0کرونباخ در بعد انگیزش بیرونی 

 20ساخته شامل محقق این پرسشنامهساخته موفقیت در اجرای برنامه درسی: پرسشنامه محقق

تربیتی و نظران علومگویه است که روایی آن به تأیید استاد راهنما و تعدادی از استادان و صاحب

دست آوردن پایایی پرسشنامه نیز ابتدا پرسشنامه طراحی شده در یک شناسی رسید. برای بهروان

محاسبه  79/0پایایی پرسشنامه  نفره توزیع و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 20گروه 

 شد.

( برای آزمرون  =89/0K.Sها بر اساس فرمول کلموگروف اسمیرنف )با توجه به توزیع نرمال داده 

 استفاده شد. SPSS26افزار آماری های پژوهش از همبستگی پیرسون از نرمفرضیه
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 هایافته

 شناختیهای جمعیتویژگی (1جدول )

 درصد فراوانی 

 سن 

 6/16 52 سال 25زیر 

 33 103 سال 35تا  26

 6/30 96 سال  45تا  36

 8/19 62 سال 45باالتر از 

مدرک 

 تحصیلی

 6/1 5 کاردانی 

 69/65 218 کارشناسی 

 75/28 90 ارشدکارشناسی

 سابقه کار

 41/13 42 سال 10کمتر از 
 96/23 75 سال  15تا 10

 49/19 61 سال 20تا  15

 84/26 84 سال  25تا  20

 30/16 51 سال  25باالتر از 
 

 25درصد( زیر  6/16نفر ) 52نفر پاسخگو،  313( از مجموع 1بر اساس آمار و ارقام جدول )

نفر  62سال و  45تا  36درصد( بین  6/30نفر ) 96سال،  35تا  26درصد( بین  33نفر ) 103سال، 

 6/1نفر ) 5ر همین اساس و از همین تعداد پاسخگو اند. بسال سن داشته 45درصد( باالتر از  8/19)

 75/28نفر ) 90درصد( دارای مدرک کارشناسی و  69/65نفر ) 218درصد( دارای مدرک کاردانی، 

درصد( کمتر از  41/13نفر ) 42اند. از جانب دیگر ارشد و باالتر بودهدرصد( دارای مدرک کارشناسی

سال،  20تا  15درصد( بین  49/19نفر ) 61سال،  15ا ت 10درصد( بین  96/23نفر ) 75سال،  10

سال سابقه کار  25درصد( باالی  30/16نفر ) 51سال و  25تا  20درصد( بین  84/26نفر ) 84

 دارند. 

جهت بررسی رابطه بین انگیزش درونی و بیرونی با موفقیت در اجرای برنامه درسی از 

 ( ارائه شده است.2همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول )

 همبستگی بین انگیزش با موفقیت در اجرای برنامه درسی (2جدول )

 متغیر وابسته متغیر مستقل
مقدار 

 همبستگی

ضریب تعیین 

)%( 
 داریح معنیسط

 انگیزش 
موفقیت در اجرای 

 برنامه درسی
699/0 489/0 001/0 
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شود مقدار همبستگی بین انگیزش با موفقیت در ( مشاهده می2بر اساس آنچه در جدول )

( P<01/0)داری محاسبه شده است که با در نظر گرفتن سطح معنی 699/0اجرای برنامه درسی 

آباد بین انگیزشی یدگاه معلمان زن مقطع متوسطه شهر خرماز دشود که گیری میچنین نتیجه

درونی و بیرونی با موفقیت در اجرای برنامه درسی رابطه وجود دارد. از جانب دیگر انگیزش به میزان 

کند. بر این اساس، فرضیه تحقیق درصد از موفقیت در اجرای برنامه درسی را تعیین می 489/0

 تأیید شد.

با موفقیت در اجرای برنامه درسی های انگیزش بیرونی مؤلفهرابطه بین جهت بررسی  همچنین

 ( ارائه شده است.3از همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول )

 
 موفقیت در اجرای برنامه درسیهای انگیزش بیرونی با ضریب همبستگی بین مؤلفه (3جدول )

 های انگیزش بیرونیمؤلفه

 رنامه درسیموفقیت در اجرای ب

ضریب همبستگی 

 پیرسون
 تعداد 

ضریب 

 تعیین

سطح 

 معناداری

 001/0 442/0 313 561/0 حقوق و دستمزد

 001/0 359/0 313 486/0 مشی محیطوخطی

 001/0 472/0 313 511/0 ردیفانروابط شخصی با هم

 001/0 361/0 313 488/0 امنیت شغلی

 001/0 378/0 313 453/0 شرایط محیط کار

 001/0 401/0 313 567/0 نحوه سرپرستی و نظارت

شود مقدار همبستگی بین حقوق و دستمزد،  ( مشاهده می3بر اساس آنچه در جدول )

ردیفان، امنیت شغلی، شرائط محیط کار و نحوه سرپرستی و مشی محیط، روابط شخصی با هموخط

، 453/0، 488/0، 511/0، 486/0 ،561/0موفقیت در اجرای برنامه درسی به ترتیب نظارت با 

گیری می( چنین نتیجهP<01/0)داری است که با در نظر گرفتن سطح معنیمحاسبه شده 567/0

های انگیزش بیرونی آباد بین هر یک از مؤلفهاز دیدگاه معلمان زن مقطع متوسطه شهر خرمشود که 

ها به جانب دیگر هر یک از این مؤلفه با میزان موفقیت در اجرای برنامه درسی رابطه وجود دارد. از

موفقیت در تغییر در متغیر وابسته یعنی  401/0، 378/0، 361/0، 472/0، 359/0، 442/0ترتیب 

تبط با رابطه بین هر یک از مؤلفهشوند. بر این اساس، فرضیات مررا باعث میاجرای برنامه درسی 

 ی برنامه درسی تأیید گردید. های انگیزش درونی با میزان موفقیت معلمان در اجرا

با موفقیت در اجرای برنامه درسی از های انگیزش درونی مؤلفهجهت بررسی رابطه بین  همچنین

 ( ارائه شده است.4همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول )
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 مه درسیموفقیت در اجرای برناهای انگیزش درونی با ضریب همبستگی بین مؤلفه (4جدول شماره )

 های انگیزش درونیمؤلفه

 موفقیت در اجرای برنامه درسی

ضریب همبستگی 

 پیرسون
 تعداد 

ضریب 

 تعیین

سطح 

 معناداری

 001/0 356/0 313 468/0 شناخت و قدردانی

 001/0 321/0 313 412/0 پیشرفت و توسعه شغلی

 001/0 242/0 313 376/0 ماهیت کار

 001/0 186/0 313 328/0 مسئولیت شغلی

 001/0 377/0 313 411/0 موقعیت شغلی

شود مقدار همبستگی بین شناخت و قدردانی، ( مشاهده می4بر اساس آنچه در جدول )

موفقیت در اجرای برنامه پیشرفت و توسعه شغلی، ماهیت کار، مسئولیت شغلی و موقعیت شغلی با 

شده است که با در نظر گرفتن  محاسبه 411/0، 328/0، 376/0، 412/0، 468/0درسی به ترتیب 

از دیدگاه معلمان زن مقطع متوسطه شود که گیری می( چنین نتیجهP<01/0)داری سطح معنی

های انگیزش درونی با میزان موفقیت در اجرای برنامه درسی آباد بین هر یک از مؤلفهشهر خرم

، 186/0، 242/0، 321/0، 356/0ها به ترتیب رابطه وجود دارد. از جانب دیگر هر یک از این مؤلفه

شوند. بر این اساس، فرضیات را باعث می موفقیت در اجرای برنامه درسیتغییر در متغیر  377/00

های انگیزش درونی با میزان موفقیت معلمان در اجرای برنامه مرتبط با رابطه بین هر یک از مؤلفه

 درسی تأیید شد.

 

 گیریبحث و نتیجه

داد که از دیدگاه معلمان مورد مطالعه بین انگیزشی درونی و نشانپژوهش نتایج حاصل از این 

درصد  489/0بیرونی با موفقیت در اجرای برنامه درسی رابطه وجود دارد و این دو متغیر به میزان 

کنند. این نتیجه با نتایج حاصل از تغییر در متغیر موفقیت در اجرای برنامه درسی را تعیین می

(، 2017(، ایلماز، ساهین و تورگوت )1396(، جهان )1396زاده جلودار و طالبی )ییهای یحپژوهش

( و میدگلی و 2005و جاروال )(، جاروونجا 2013(، تسگین و تانس )2013تولیس و فولمر )

الیت( که انگیزش اعم از انگیزش بیرونی و درونی را در فرآیند یاددهی و یادگیری، فع2001)آردن

آموزان و بهبود عملکرد آنان و در کل بر میزان موفقیت معلمان در مان و دانشهای آموزشی معل

 اند، همسو بوده است.اجرای برنامه درسی مؤثر دانسته

ترین عواملی است که افراد را وادار و تشویق در تبیین این نتیجه باید گفت انگیزش، یکی از مهم

کند. داشتن انگیزه در زندگی عیوه بر تماعی میهای زندگی فردی و اجبه انجام بسیاری از فعالیت

کند تا برای ادامه زندگی و دهد بلکه به وی کمک میاینکه به انسان توانایی غلبه بر مشکیت را می
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های شخصی و اجتماعی به لذت بردن از آن در این کره خاکی تیشی مضاعف داشته باشد. انگیزه

شوند تا برای موفقیت بیشتر تیش کنند. بدون تردید آن یدهند و سبب مافراد انرژی و هیجان می

ای ندارند، دچار روزمرگی شده و هیجان و سرزندگی از آنها دسته از افرادی که در زندگی انگیزه

شود. شغل معلمی در زمره شود و همین عامل باعث فرسودگی و حتی افسردگی آنان میسلب می

ر یک شرط اساسی و الزم است. معلمی که از شغل خود مشاغلی است که داشتن انگیزه برای کا

دهد مورد تشویق و حمایت قرار نگیرد به مرور هایی که انجام میها و تیشلذت نبرد یا برای فعالیت

دهد و این خود یک های آموزشی از دست میاش را برای تدریس و سایر فعالیتزمان شوق و انگیزه

های آموزشی در قبال جامعه وزشی است. رسالت و نقش نظامتهدید و آسیب جدی برای نظام آم

ای تربیت کنند که به عنوان سرمایه آموزان را به گونهبسیار سنگین و خطیر است. آنان باید دانش

گشای مشکیت جامعه خود باشند؛ بنابراین اگر هر یک از عوامل دخیل انسانی در آینده بتوانند گره

شوند های آموزشی نیز با مشکل مواجه میبه درستی انجام ندهند، فعالیت در این فرآیند کار خود را

 شود.و نتیجه مطلوب حاصل نمی

های انگیزش بیرونی با میزان موفقیت در نتایج حاصل از بررسی رابطه بین هر یک از مؤلفه

طی و خ، حقوق و دستمزدهای انگیزش بیرونی شامل داد که بین مؤلفهاجرای برنامه درسی نشان

ردیفان، امنیت شغلی، شرایط محیط کار و نحوه سرپرستی و ، روابط شخصی با هممشی محیط

 محیط کار با میزان موفقیت در اجرای برنامه درسی رابطه معناداری وجود دارد. 

زاده و مسکینی با نتایج حاصل از پژوهش قلیاین نتایج در رابطه با مؤلفه حقوق و دستمزد 

(، 1390(، کریمی )1396پور )(، درخانی و شهرکی1396ه جلودار و همکاران )زاد(، یحیی1398)

مشی محیط با نتایج وخطنتایج در رابطه با مؤلفه ( همسو و همخوان است. 2013تسگین و تانس )

روابط نتایج در رابطه با مؤلفه ( همسو و همخوان است. 2001حاصل از پژوهش میدگلی و آردن )

(، و جاروونجا و 1393نیا )های اکبری و ساجدیبا نتایج حاصل از پژوهششخصی با هم ردیفان 

امنیت شغلی با نتایج حاصل از  نتایج در رابطه با مؤلفه( همسو و همخوان است. 2005جاروال )

( و تسگین و 2017(، ایلماز، ساهین و تورگوت )1396های یحیی زاده جلودار و طالبی )پژوهش

شرایط محیط کار با نتایج حاصل از  نتایج در رابطه با مؤلفهوان است. ( همسو و همخ2013تانس )

نتایج در ( همسو و همخوان است. 2005( و جاروونجا و جاروال )2013های تولیس و فولمر )پژوهش

(، جهان 1396جلودار و طالبی )زادههای یحیینحوه سرپرستی و نظارت با پژوهشرابطه با مؤلفه 

 سو بوده است.( هم2001( و میدگلی و آردان )2017هین و تورگوت )(، ایلماز، سا1396)

هرای  در تبیین این نتیجه باید گفت معلمان نیز همانند کارکنان سرایر ادارات، نهادهرا و سرازمان   

های انگیزش درونی هستند. با توجره بره جایگراه و اهمیرت     دولتی نیازمند توجه ویژه به لحاظ مؤلفه

رود نقش مهم و خطیری که این قشر در تربیت نسل آینده دارند انتظار میشغل معلمی در جامعه و 

ای فراهم شود تا به لحاظ ای بابت تامین معیشت خود نداشته باشند و شرایط به گونهکه آنان دغدغه
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میزان حقوق و مزایای دریافتی، امنیت شغلی، نوع ارتباطات سازمانی و سایر مواردی که سبب ایجراد  

ی در آنان می شود، اهتمام الزم صورت پذیرد. معلم فردی است که آینده و سرنوشت یک انگیزه شغل

نیست و اگر فرآیند تعلیم و جامعه به دلیل نقشی که در تربیت افراد دارد با سایر مشاغل قابل مقایسه

تبعرات  رود به درستی انجام نگیرد پیامردها و  ترین ارکان آن به شمار میتربیت که معلم یکی از مهم

 ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت که جبران آن به سادگی میسر نخواهد بود.

های انگیزش درونی با میزان موفقیت در نتایج حاصل از بررسی رابطه بین هر یک از مؤلفه

های شناخت و قدردانی، های انگیزش درونی شامل مؤلفهداد که بین مؤلفهاجرای برنامه درسی نشان

با میزان موفقیت در اجرای سعه شغلی، ماهیت کار، مسئولیت شغلی، موقعیت شغلی پیشرفت و تو

 برنامه درسی رابطه معناداری وجود دارد. 

های سوداگر و ناستیاصل از پژوهشاین نتایج در رابطه با مؤلفه شناخت و قدردانی با نتایج ح

(، 1394ویدا و همکاران )(، ه1396(، محمد نظامی )1398زاده و مسکینی )(، قلی1400زایی )

پیشرفت و توسعه شغلی با نتایج  نتایج در رابطه با مؤلفه( همسو و همخوان است. 1390کریمی )

نتایج در رابطه با مؤلفه ( همسو و همخوان است. 1398زاده و مسکینی )حاصل از پژوهش قلی

( 1396پور )ی و شهرکی(، درخان1396های جلودار و طالبی )ماهیت شغلی با نتایج حاصل از پژوهش

موقعیت شغلی با  نتایج در رابطه با مؤلفه( همسو و همخوان است. 1394نیا )و اکبری و ساجدی

 ( همسو و همخوان است. 1393مروستی و رسولی )نتایج حاصل از پژوهش دهقانی

 ای عملکند که نظام آموزشی کشور به گونهدر تبیین این نتیجه باید گفت ضرورت ایجاب می

کند که معلمان در محیط کاری خود احساس خوشایندی نسبت به شغل و حرفه خود داشته باشند 

های آنها فراهم شود. توجه ها و شایستگیو زمینه برای رشد و ارتقای شغلی آنان بر اساس صیحیت

ای ههای سازمانی نکتگیریها و نظرات آنان در تصمیمهای گروهی و استفاده از دیدگاهبه فعالیت

پذیری هر چه بیشتر تواند باعث افزایش انگیزه، تعهد سازمانی و مسئولیتاست که بدون تردید می

 شان شود. معلمان در قبال شغل

ها و تشویقآموزشی نیازمند حمایتترین ارکان نظام طور کلی؛ معلم به عنوان یکی از مهمبه

پیدا کند و تمام سعی و تیش خود را برای هایی است که به واسطه آنها برای تیش بیشتر انگیزه 

آموزان به کار گیرد. آنچه مسلم دستیابی به اهداف آموزشی و موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش

است این است که یک نظام آموزشی بسیار قوی با داشتن اهداف آموزشی عالی و محتوای درسی 

ا در کنار خود داشته باشد. انگیزه، نیروی غنی، زمانی کارساز و کارآمد است که معلمانی باانگیزه ر

شود و به همین دلیل نیز ضرورت گیری انرژی مثبت در فرد میای است که سبب شکلمحرکه

کند که معلم برای وظیفه و رسالت سنگینی که بر عهده دارد به انحا و اشکال مختلف ایجاب می

این انگیزش به عوامل متعددی از جمله اش انگیزه داشته باشد. ایهای حرفهبرای انجام فعالیت

دور از هر گونه تنش بستگی دارد های معنوی، محیط کار آرام و بههای مالی و مادی، حمایتمشوق
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توانند سهم و نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای معلمان به دنبال داشته باشند. که هر کدام می

بندی آنها بر رونی و بیرونی در معلمان، رتبهشود به منظور ایجاد انگیزش دبنابراین پیشنهاد می

ای انجام شود، معلمان خیق و نوآور حمایت و تشویق شوند، های حرفهها و قابلیتاساس صیحیت

عوامل برانگیزاننده شغلی شناسایی شوند و در نهایت ارتقای شغلی آنها بر اساس استحقاق مورد 

 رار گیرد.توجه و تأکید مدیران ارشد آموزش و پرورش ق
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