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  چکيده
اين تحقيق با هدف بررسی انگيزش شغلی دبيران تربيت بدنی بر اساس نظرية هرزبرگ به روش 

جامعة آماری شامل تمامی دبيران تربيت بدنی مدارس متوسطة شهر . توصيفی و به شکل ميدانی انجام شد
به صورت )  زن۱۰۸ مرد و ۱۶۰,  سال۴۰با ميانگين سنی ( نفر به عنوان نمونه ۲۶۸که ) N=۸۵۰(تهران بود 

که بر اساس نظرية ) ۱۹۹۶(برای گردآوری اطالعات از پرسشنامة استاندارد دانت . تصادفی انتخاب شدند
 مستقل و tاستفاده شد برای آزمون فرضيه ها از روش های آماری , )۹۶/۰پايايي (هرزبرگ تهيه شده 

 بين عوامل ۰۵/۰نتايج تحقيق نشان داد که در سطح معنی داری . ب همبستگی پيرسون استفاده شدضري
ولی بين عوامل بهداشتی آنان اختالف معنی داری , انگيزشی مردان و زنان اختالف معنی داری وجود دارد

اط معنی داری  بين عوامل انگيزشی با انگيزش شغلی ارتب۰۱/۰همچنين در سطح معنی داری . مشاهده نشد
به طور کلی می توان . بين عوامل بهداشتی با انگيزش شغلی نيز رابطة معنی داری ديده شد. يافت شد

گفت که نتايج اين تحقيق با قسمت اول نظرية هرزبرگ مبنی بر تأثير عوامل انگيزشی در انگيزش شغلی 
شايد دليل . ش شغلی مغايرت داردولی با قسمت دوم مبنی بر عدم تأثير عوامل بهداشتی در انگيز, همسو

اقتصادی و اجتماعی موجود بين جوامع مختلف که در تعيين عوامل , اين مسئله اختالفات فرهنگی
  . باشد, انگيزشی نقش دارند

  
  واژه های کليدی 

  .٤ و انگيزش شغلی٣عوامل بهداشتی , ٢عوامل انگيزشی
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  مقدمه
ارزشی به منظور شناخت علل رفتار در   به عنوان ابزار بامی تواند ١درک صحيح انگيزش

  همچنين با شناخت انگيزش. دي مديريتی به کار آاقدام های تأثيرات پيش بينیسازمان ها و 
از .  هدايت کرد که اهداف فردی و سازمانی تأمين شودگونه ای به سازمان ها رفتارها را در می توان 

موجب حرکت فرد می شود و يا او را انگيزش تعاريف مختلفی ارائه شده است؛ فرايندی که 
 می کند قوی تر و عزم او را می دهدفرايند فيزيولوژيکی که به فرد جهت ) ۱۹ (می کندتحريک 

اما در محيط کار انگيزش يعنی تمايل فرد برای تالش و حفظ آن برای رسيدن به اهداف , )۲۹(
  ). ۲۲(انی مساز

برای مديران به راحتی , می شودرکنان سفانه تعيين عواملی که موجب برانگيختن کاأمت
اولين گام در درک پيچيدگی روابط انسانی ,  انگيزشینظريه هایاما آشنايي با ,  نيستامکان پذير

همچنين درک عاليق و رفتار کارکنان عامل مهمی است ). ۲۰(و انگيزش محسوب می شود 
ايو اولين فردی بود که در التون م). ۲۸(ثير قرار دهدا عملکرد آنان را تحت تاندمی توکه 

 او نشان داد که کارکنان فقط با پول برانگيخته ش هایـپژوه. حيطة روابط انسانی تحقيق کرد
پس از آن توجه .  و اثبات کرد که بهره وری از طريق انگيزش قابل افزايش استنمی شوند

تحقيق در بسياری از محققان و مديران به سوی انگيزش جلب شد و دانشمندان زيادی به 
مهم ترين نظريه هايی که نقش برجسته ای در درک انگيزش ). ۱۹(مورد اين مفهوم پرداختند 

نظرية برابری آدامز و نظرية دو عامل , نظرية انتظار وروم, شامل هرم نيازهای مازلو, داشتند
  ). ۲۹ و ۲۰(هرزبرگ است 

 که هر اند گانهجدا هرزبرگ پيشنهاد کرد که رضايت شغلی و نارضايتی شغلی دو مقولة
, می شونداو عواملی را که موجب رضايت . می گيرندکدام توسط عوامل جداگانه تحت تاثير قرار 

و )  و مسئوليتتصميم گيریقدرت , ماهيت شغل, تقدير, پيشرفت(انگيزاننده يا انگيزشی 
خط , طرواب, شرايط کار, امنيت شغلی(عواملی را که موجب جلوگيری از نارضايتی می شوند 

  ). ۲۹, ۲۷(دارنده يا بهداشتی ناميد هرا نگ, )مشی سازمان و حقوق
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اين واقعيت بايد در سازمان ها پذيرفته شود که انسان عامل بنيادی حرکت و تحول است 
و پاية توسعة اقتصادی و افزايش توان اقتصادی کشورها در ساية توجه به اين منبع راهبردی 

سازمان ها بايد با به کارگيری صحيح نيروی انسانی و سعی ازاين رو مديريت . و حساس است
با توجه به مطالب باال اين ). ۶(ان را بپيمايد مراه تکاملی ساز, در پرورش هر چه بهتر آن

زيرا فرد , سؤال مطرح می شود که چرا بايد کارکنان را برانگيخت؟ پاسخ اين سؤال بقاست
بنابراين مديران بايد بدانند ,  بيشتری دارده وریبهرو برانگيخته موجب بقای سازمان می شود 
می گويد در ميان تمامی وظايفی که ) ۱۹۹۸(ليندنر . که چه چيزی به کارکنان انگيزه می دهد

  ). ۲۹(شايد پيچيده ترين آنها انگيزش کارکنان است , يک مدير دارد
 به گونه ای ,در خصوص نظرية هرزبرگ نتايج متناقضی از تحقيقات مختلف به دست آمده

که در بعضی کشورها نظر هرزبرگ تاييد شده و در برخی ديگر نتايجی مغاير با آن به دست 
برای مثال اصالنخانی . همين مسئله يکی از داليل انجام اين تحقيق بوده است. آمده است

به اين نتيجه رسيد که بين عوامل انگيزشی مردان و زنان اختالف معنی داری وجود ) ۱۳۷۵(
ولی بين عوامل انگيزشی و سن و همچنين بين عوامل بهداشتی و سن رابطة معنی , دردا

بين مجموعة , نشان داد که عالوه بر عوامل انگيزشی) ۱۳۷۶(نوربخش ). ۱(داری وجود ندارد 
نتيجة کلی اين . عوامل بهداشتی و انگيزش شغلی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد

  ).۱۸(ه طور کامل همخوانی نداشت تحقيق با نظرية هرزبرگ ب
برخالف هرزبرگ به اين نتيجه رسيد که عوامل بهداشتی نيز در رضايت ) ۱۳۸۰(قائم پور 

در بررسی ارتباط بين ) ۲۰۰۰( و همکارانش ١ آدريان فارن هام).۱۵(شغلی اثر معنی داری دارد
ش اهميت عوامل در افزاي) محيطی(انگيزش شغلی و شخصيت نشان دادند که عوامل بيرونی 

در حالی که عوامل عصبی و روانی جزء عوامل بهداشتی محسوب می , انگيزشی نقش دارد
زيرا او ,  به نتايجی مغاير با يافته های هرزبرگ دست يافت) ۲۰۰۳ (٢برين رندی). ۲۴(شوند 

ه ب) ۲۰۰۵( ٣لی ما). ۱۹(نيز اهميت عوامل بهداشتی را در انگيزش افراد مورد تاکيد قرار داد
يعنی عوامل بهداشتی و فراهم کردن آنها فقط , نتايج مشابهی با نظر هرزبرگ دست يافت
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ن آدر حالی که عوامل انگيزشی و فراهم شدن آن کليدی است که به کمک , پيش نياز است
  ).۳۱(مشتری به رضايت واقعی می رسد 

چنان که تحقيقات هم). ۳۲(نيز يافته های هرزبرگ را تاييد کرد ) ۲۰۰۵ (١ماريکا مانی سر
نتايج در جوامع مختلف و نمونه های مختلف يکسان نبوده است و , ذکر شده نشان می دهد

از اين رو محقق قصد دارد با انجام تحقيق عالوه , اجماع کلی در مورد اين نظريه وجود ندارد
اشتی بر آزمون نظرية هرزبرگ در ميان دبيران تربيت بدنی و شناسايي عوامل انگيزشی و بهد

 .آنان در پی يافتن علت احتمالی اختالف نتايج تحقيقات پيشين نيز باشد
  

  روش تحقيق 
  . اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفی بوده و به شکل ميدانی انجام گرفته است

  جامعة آماری 

جامعة مورد بررسی در اين تحقيق شامل تمامی دبيران تربيت بدنی مدارس متوسطه شهر 
تعداد آنان بنابر ,  مشغول به فعاليت بوده اند۱۳۸۴‐ ۸۵در سال تحصيلی تهران است که 

  .  نفر است۸۵۰اعالم کارشناسی تربيت بدنی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران 
  نمونة آماری 

 نفر به روش خوشه ای تصادفی با توجه به جدول مورگان به ۲۶۸از بين جامعة آماری 
  . عنوان نمونة تحقيق انتخاب شدند

  ابزار گردآوری اطالعات

 ۳۶(برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه ای که شامل عوامل انگيزشی و بهداشتی 
پايايي اين پرسشنامه از . استفاده شد, استاندارد شده است) ۱۹۹۶(بود و توسط دانت ) سؤال

همچنين در اين تحقيق از مقياس ليکرت استفاده .  به دست آمد۹۶/۰طريق آلفای کرونباخ 
  . شد

                                                 
1 - Marrica Manisera  
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  روش های آماری 

 S – Kاز , ...)ميانگين و انحراف استاندارد و (از آمار توصيفی برای توصيف يافته ها 
سی نرمال بودن متغيرها به منظور بهره مندی از روش های ربرای بر) کالموگراف اسميرنف(

تگی  مستقل و ضريب همبسtاز , با توجه به نرمال بودن داده ها. پارامتريک استفاده شد
  . پيرسون برای آزمون فرضيه ها استفاده شد

  

  يافته های تحقيق نتايج و 
  . در اين قسمت ابتدا برخی از ويژگی های فردی جامعة مورد بررسی ارائه می شود

  توزيع فراوانی افراد بر اساس جنسيت_ ۱جدول 

 جنس
  شاخص آماری

  جمع  زن   مرد

  ۲۶۸  ۱۰۸  ۱۶۰  فراوانی

  ۱۰۰  ۳/۴۰  ۷/۵۹  درصد

  
 درصد زن ۴۰ درصد از افراد جامعه مرد و حدود ۶۰در حدود , ا توجه به جدول باالب

  .هستند
  توزيع فراوانی افراد بر اساس سن_ ۲جدول 

  سن
  شاخص آماری

 ۲۵‐۳۰ ۳۱‐۳۵  ۳۶‐۴۰  ۴۱‐۴۵  ۴۶‐۵۰ ۵۱‐۵۵  ۵۶‐۶۰  جمع

  ۲۰  ۵۲  ۷۱  ۵۸  ۴۹  ۱۲  ۶  ۲۶۸  فراوانی

  ۵/۷  ۴/۱۹  ۴/۲۶  ۷/۲۱  ۴/۱۸  ۴/۴  ۲/۲  ۱۰۰  درصد

  
 درصد افراد در محدودة سنی ۳/۵۳در حدود ,  ديده می شود۲همان طور که در جدول 

  سال قرار ۶۰ تا ۴۱ درصد باقيمانده نيز در محدودة سنی ۷/۴۷ و فته اند سال قرار گر۴۰ تا ۲۵
  . سال به دست آمد۴۰ميانگين جامعه . داشتند



٦٢  ١٣٨٧تابستان , ٣٦شمارة ,                     نشرية حرکت

  توزيع فراوانی افراد بر اساس رشتة تحصيلی_ ۳جدول 
  رشته

  شاخص آماری
  جمع  بدون پاسخ  ساير رشته ها  تربيت بدنی

  ۲۶۸  ۴  ۴۳  ۲۲۱  فراوانی

  ۱۰۰  ۵/۱  ۱۶  ۵/۸۲  درصد

  
 درصد از افراد تحصيلکرده ۵/۸۲نتايج نشان داد , در مورد تحصيالت دبيران تربيت بدنی

 با توجه به.  درصد جامعه از ساير رشته ها فارغ التحصيل شده بودند۱۶رشتة تربيت بدنی و 
هنوز هم تعداد قابل توجهی از افرادی که به تدريس درس تربيت بدنی مشغول  , ۳جدول 
  . در رشتة تربيت بدنی تحصيل نکرده اند, هستند

  
  توزيع فراوانی افراد بر اساس مدرک تحصيلی_ ۴جدول 

  مدرک
  شاخص آماری

  جمع  کارشناسی ارشد و باالتر کارشناسی کاردانی  ديپلم

  ۲۶۸  ۴۲  ۱۴۸  ۵۹  ۱۹  فراوانی

  ۱۰۰  ۸/۱۶  ۲/۵۵  ۹/۲۰  ۱/۷  درصد

  
 ۷نشان می دهد افرادی که مدرک تحصيلی آنها ديپلم می باشد در حدود , ۴جدول 

 درصد افراد دارای مدرک تحصيلی ۲۱درصد جامعه را به خود  اختصاص داده بودند در حدود 
 باالتر بودند  درصد کارشناس ارشد يا۱۷کاردانی بيش از نيمی از افراد کارشناس و حدود 

  ).۴جدول (
  آزمون فرضيه های تحقيق 

  . بين عوامل انگيزشی دبيران تربيت بدنی مرد و زن اختالف معنی داری  وجود ندارد‐
 مستقل مشخص شد که بين عوامل انگيزشی مردان و زنان در tبا استفاده از روش آماری 

گين عوامل انگيزشی زنان زيرا ميان,  تفاوت معنی داری وجود دارد۰۵/۰سطح معنی داری 
. به طوری که رضايت زنان از پيشرفت و تقدير بيشتر از مردان بود, بيشتر از مردان بود

  ).۱شکل (بنابراين فرضية صفر تاييد نشد 



٦٣ بررسی انگيزش شغلی دبيران تربيت بدنی بر اساس نظرية هرزبرگ

0

5

10
15

20
25

30
35

عوامل انگيزشی  

مردان  
زنان 

  
  ميانگين عوامل انگيزشی مردان و زنان تربيت بدنی_ ۱شکل 

  
. داری وجود نداردبين عوامل بهداشتی دبيران تربيت بدنی مرد و زن اختالف معنی  ‐

 مستقل استفاده شد و نتايج نشان داد بين عوامل tبرای آزمون اين فرضيه نيز از روش آماری 
بنابراين .  تفاوت معنی داری وجود ندارد۰۵/۰بهداشتی مردان و زنان در سطح معنی داری 

  ).۲شکل (فرضية صفر تاييد شد 
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  بيت بدنی ميانگين عوامل بهداشتی مردان و زنان تر_ ۲شکل 
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 بين انگيزش شغلی و عوامل انگيزشی دبيران تربيت بدنی ارتباط معنی داری وجود ‐
پس از آزمون . برای آزمون اين فرضيه از روش ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد. ندارد

) ۰۱/۰سطح معنی داری (بين انگيزش شغلی و مجموعة عوامل انگيزشی ارتباط معنی داری 
  ).۵جدول (ن فرضية صفر تاييد نشد بنابراي, ديده شد

  )۰۱/۰سطح معنی داری (همبستگی بين عوامل انگيزشی و انگيزش شغلی _ ۵جدول 
عوامل 

  انگيزشی
ماهيت 
  کار

 مسئوليت پذيری
پيشرفت 
  کاری

  تقدير
  قدرت

  تصميم گيری

مجموع 
عوامل 
  انگيزش

  انگيزش
  شغلی

*  
۶۶۳/۰  

*  
۴۱۴/۰  

*  
۷۴۵/۰  
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)۹۴/۰( *  

  .  است۰۱/۰نشان دهندة معنی دار بودن ارتباط در سطح آلفای  * المتع
  

 ارتباط مثبت و ۰۱/۰تمامی عوامل انگيزشی با انگيزش شغلی افراد در سطح معنی داری 
معنی داری دارند که در بين اين عوامل پيشرفت کاری و تقدير بيشترين ارتباط را با انگيزش 

  .شغلی دارند
 عوامل بهداشتی دبيران تربيت بدنی ارتباط معنی داری وجود بين انگيزش شغلی و ‐
پس از . برای آزمون اين فرضيه نيز از روش ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد. ندارد

سطح معنی داری (آزمون ارتباط معنی داری بين انگيزش شغلی و مجموعة عوامل بهداشتی 
  . ديده شد) ۰۱/۰

  
  )۰۱/۰سطح معنی داری (زشی و انگيزش شغلی همبستگی بين عوامل انگي_ ۶جدول 

عوامل 
  بهداشتی 

امنيت 
  شغلی

  شرايط کاری
روابط 
  سرپرستی

خط 
مشی 
  سازمان

  حقوق و مزايا
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۶۶۳/۰  
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۷۰۳/۰  

*  

)۸۲/۰(  

*  

  .  است۰۱/۰نشان دهندة معنی دار بودن ارتباط در سطح آلفای  * عالمت
  



٦٥ بررسی انگيزش شغلی دبيران تربيت بدنی بر اساس نظرية هرزبرگ

 بين تمامی عوامل بهداشتی با انگيزش شغلی افراد , نشان می دهد۶همچنان که جدول 
 ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد که در بين اين عوامل شرايط ۰۱/۰در سطح معنی داری 

  .کاری و حقوق و مزايا بيشترين ارتباط را با انگيزش شغلی دارند
  

  بحث و نتيجه گيری 
ين تحقيق نشان داد که بين عوامل انگيزشی مردان و زنان در جامعة آماری در يافته های ا

اين يافته با نتايج تحقيق . اختالف معنی داری وجود دارد) ۰۵/۰(سطح احتمال خطاپذيری 
و ويت و ) ۱۳۷۷(کرمی , )۱۳۷۶(همخوانی و با نتايج تحقيقات نوربخش ) ۱۳۷۵(اصالنخانی 

 اين تحقيق نشان داد که افته هایـيدر هر صورت . )۳۵, ۱۶, ۱۸, ۱(مغايرت دارد ) ۱۹۹۹ (١نی
زنان و مردان جامعة آماری مورد بررسی در عواملی مانند ميزان پيشرفت و تقدير اختالف 

دارند که ميزان رضايت از پيشرفت و تقدير در بين زنان بيشتر بود که انگيزش معنی داری 
الف اين باشد که زنان در کار خود فرصت بيشتری شايد دليل اين اخت. می کندبيشتری ايجاد 

اين يافته با نتايج تحقيق . برای پيشرفت دارند و از کارشان تقدير بيشتری صورت می گيرد
مبنی بر اينکه پيشرفت و شناخته ) ۲۰۰۳(رندی برين ) ۲۰۰۳ (٢و مارجولين) ۱۳۷۳(نائلی 

  ).۱۹, ۲۲, ۱۷(هماهنگی دارد , شدن در رضايت افراد اهميت اساسی دارد
گرفت عواملی مانند مسئوليت نتيجه ان می توبا توجه به نتايج به دست آمده از تحقيق 

قدرت تصميم گيری و جذابيت شغل به عنوان عوامل انگيزشی در بين زنان و مردان , پذيری
زيرا تفاوت معنی داری بين اين عوامل با عامل جنسيت مشاهده , به طور تقريب يکسان است

شايد دليل اين موضوع اين , همخوانی دارد) ۷۶(ين يافته با نتايج تحقيق نوربخش ا. نشد
باشد که ماهيت کار تربيت بدنی برای زنان و مردان يکسان است و اختالف بين زنان و مردان 

 ). ۱۸(جامعة آماری از نظر عوامل درونی کار ارتباط چندانی به عوامل ذکر شده ندارد 
   اختالف ۰۵/۰يران زن و مرد در سطح احتمال خطاپذيری بين عوامل بهداشتی دب

رندی , )۲۰۰۳(مارجولين , )۱۳۷۶(اين نتيجه با يافته های نوربخش . ی ديده نشدرمعنی دا
که اختالف ) ۱۳۷۹(اصيلی , )۱۳۷۷(ولی با نتايج تحقيقات کرمی , همخوانی دارد) ۲۰۰۳(برين 
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٦٦  ١٣٨٧تابستان , ٣٦شمارة ,                     نشرية حرکت

که گزارش ) ۱۹۹۹(زنان يافتند و ويت و نی معنی داری بين مجموعة عوامل بهداشتی مردان و 
کردند مربيان ورزش زن در مقايسه با مردان به عواملی مانند حقوق و مزايا و ارتقا و 

بنابراين می توان ). ۳۵, ۲, ۱۶, ۱۹, ۲۲, ۱۸(دارد  مغايرت ,سرپرستی بهای بيشتری می دهند
ری در ايجاد تفاوت بين گفت که عوامل بهداشتی در مقايسه با عوامل انگيزشی نقش کمت

امنيت شغلی مردان و زنان تفاوت , البته در بين عوامل بهداشتی, زنان و مردان داشته است
  .به گونه ای که ميانگين امنيت شغلی مردان کمتر از زنان بود, معنی داری داشت

 ۰۱/۰بين مجموعة عوامل انگيزشی و انگيزش شغلی در سطح احتمال خطاپذيری 
که پيشرفت و ) ۱۳۷۳( داری وجود داشت که اين نتيجه با يافته های نائلی همبستگی معنی

که ) ۱۳۷۴(جهانيان , تقدير و شناخته شدن را در ايجاد رضايت عامل کليدی معرفی کرد
, موفقيت و مسئوليت را به عنوان عوامل انگيزشی اثرگذار در رضايت مؤثر قلمداد کرد

) ۱۳۸۰(و سرداری ) ۱۳۷۹(اصيلی , )۱۳۷۷(می کر, )۱۳۷۵(صاحب الزمانی . هماهنگ است
نيز نتيجه گرفتند که عوامل انگيزشی در انگيزش افراد نقش دارند که با يافتة اين تحقيق 

 که بيان کردند ١همچنين نتايج تحقيق آديگن و استفانسون. )۹, ۲, ۱۶, ۱۱, ۴, ۱۷(همسوست 
 جنبة ذاتی کار و مسئوليت ,آزمودنی های انگليسی توسط عوامل انگيزشی همچون پيشرفت

که به ارتباط ) ۲۰۰۵(و لی ما ) ۲۰۰۵(ماريکا مانی سرا , )۲۰۰۳(مارجولين , برانگيخته می شوند
, ۲۲, ۲۶(با اين تحقيق همخوانی دارد , معنی دار بين عوامل انگيزشی و انگيزش اشاره کردند

انگيزشی را منشأ همسويي اين نتايج تاييدی بر نظر هرزبرگ است که عوامل ). ۳۱, ۳۲
, )۱۳۷۵(اين يافته با نتايج تحقيقات بهبهانی . رضايت و انگيزش شغلی می دانست

مغايرت , که بين عوامل انگيزشی و رضايت رابطة معنی داری نيافتند) ۱۳۷۷(عبدالکريمی 
با توجه به باال و مثبت بودن ارتباط بين تمام عوامل انگيزشی و انگيزش شغلی . )۱۲, ۳(دارد 
 گفت که افزايش در ميزان رضايت افراد از اين عوامل به طور مستقيم سبب افزايش  توانمی

البته در بين عوامل انگيزشی پيشرفت در کار و تقدير بيشترين , می شودانگيزش آنان 
بنابراين نسبت به بقية عوامل نقش بيشتری در , همبستگی را با انگيزش شغلی داشتند

 گفت برای افزايش انگيزش افراد بايد به اين دو عامل می تواند و افزايش انگيزش افراد دارن
شايد دليل اين مسئله اين باشد که اين دو عامل در بين ديگر عوامل . توجه بيشتری شود

                                                 
1 - Estephanson  



٦٧ بررسی انگيزش شغلی دبيران تربيت بدنی بر اساس نظرية هرزبرگ

درونی کار برای جامعة مورد بررسی اهميت بيشتری دارند و در نتيجه در مقايسه با ديگر 
  .ی افزايش می دهندانگيزش شغلی را به مقدار بيشتر, عوامل

گفت با افزايش عوامل انگيزشی رضايت شغلی دبيران تربيت بدنی  انـومی تبه هر حال 
  .که اين مسئله تاييدی بر نظر هرزبرگ استد ـمی ياب  مدارس متوسطة شهر تهران افزايش

نتايج تحقيق نشان داد بين مجموع عوامل بهداشتی و انگيزش شغلی دبيران تربيت بدنی 
 نيز همبستگی معنی داری وجود داشت که اين نتيجه با يافته های ۰۱/۰ معنی داری در سطح

) ۱۳۷۷(کرمی , )۱۳۷۶(نوربخش , )۱۳۷۵(صاحب الزمانی , )۱۳۷۴(هانيان ج, )۱۳۷۳(نائلی 
که بين عوامل بهداشتی و انگيزش شغلی ارتباط معنی دار ) ۱۳۸۰(و سرداری ) ۱۳۷۹(اصيلی 

که نتيجه گرفتند انگيزش شغلی آزمودنی های ) ۱۹۹۱(تفانسون گزارش کردند و آديگن و اس
رندی ,  بيشتر تحت تاثير عواملی مانند حقوق و مزايا و شرايط فيزيکی کار قرار دارديه اینيجر

, ۴, ۱۷(همسوست , برين که بيان کرد عوامل بهداشتی در انگيزش شغلی نقش مؤثری دارند
ماريکا مانی سرا , )۱۹۹۹ (١تحقيقات آدريان فارن هامولی با نتايج , )۲۶, ۹, ۲, ۱۶, ۱۸, ۱۱
که عوامل بهداشتی را پيش نياز و عوامل انگيزشی را عامل کليدی ) ۲۰۰۵(لی ما , )۲۰۰۵(

که ارتباط معنی داری بين ) ۱۳۷۷(و عبدالکريمی ) ۱۳۷۵(بهبهانی , رضايت عنوان کردند
  ).۱۲, ۳, ۳۱, ۳۲, ۲۴(مغايرت دارد , عوامل بهداشتی و رضايت شغی نيافتند

باال و مثبت بودن ارتباط بين عوامل بهداشتی و انگيزش شغلی حاکی از اين است که با 
البته در , افزايش رضايت افراد از اين عوامل انگيزش آنان نيز به همين مقدار افزايش می يابد

 شغلی بين عوامل بهداشتی حقوق و مزايا و شرايط کاری بيشترين همبستگی را با انگيزش
) ۲۰۰۶ (٢ای داف, )۲۰۰۳(اين يافته با نتايج تحقيقات زيادی از جمله مارجولين . داشتند

شايد دليل اين مسئله اين باشد که نقش اين دو عامل بيرونی ). ۲۲, ۲۳(همخوانی دراد 
بيشتر افراد از ,  طور که يافته های اين تحقيق نشان دادهمان. بيشتر از بقية موارد باشد

زيرا , افزايش حقوق سبب افزايش انگيزش افراد می شود.  رضايت کافی نداشتندحقوق خود
همچنين با توجه به اينکه افراد . مشکالت مالی زيادی در بين جامعة مورد بررسی وجود دارد 
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بهبود شرايط کاری در افزايش , مورد بررسی رضايت چندانی از شرايط کاری خود نداشتند
  . بودانگيزش افراد موثر خواهد 

گفت با افزايش عوامل بهداشتی نيز انگيزش شغلی دبيران تربيت  انمی توبه طور کلی 
اين يافته با قسمت دوم نظرية هرزبرگ . بدمی يابدنی مدارس متوسطة شهر تهران افزايش 

  . زيرا او معتقد بود عوامل بهداشتی با رضايت و انگيزش افراد ارتباطی ندارد, مغايرت دارد
 گيری می توان گفت که با توجه به نتايج تحقيقات ذکر شده به نظر می رسد برای نتيجه

, نيجريه و از جمله کشورمان, تايلند, در جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه مانند ويتنام
مجموعة عوامل , به علت مشکالت اقتصادی موجود در جامعه و کم بودن حقوق و مزايا

, يا بسيار مهم است و موجب افزايش انگيزش افراد می شودبهداشتی و به ويژه حقوق و مزا
در حالی که در . ارتباط اين عامل با انگيزش زياد بود, زيرا همچنان که نتايج تحقيق نشان داد

ايتاليا و چين به دليل نبود مشکالت اقتصادی و ,  مانند انگلستان,فته ایکشورهای توسعه يا
ارتباط ضعيف (اشتی در افزايش انگيزش اهميتی ندارند عوامل بهد, کافی بودن حقوق و مزايا

  . و نظرية هرزبرگ در مورد اين عوامل تاييد شده است)بين حقوق و انگيزش
شايد دليل اختالف نتيجة اين تحقيق با يافته های هرزبرگ در مورد عوامل بهداشتی اين 

,  رضايت می شوندعواملی که موجب ايجاد انگيزش و, باشد که در مناطق و جوامع مختلف
اقتصادی و اجتماعی آن جامعه در تعيين عوامل , زيرا ويژگی های فرهنگی, متفاوت است

  .انگيزشی تاثير خواهد گذاشت
  

  منابع و مآخذ
توصيف سبک های مديريت و جو سازمانی و ارتباط آن با ). "١٣٧٥. (محمدعلی, اصالنخانی .١

دانشگاه , رسالة دکتری".  دستگاه های منتخب کشورميزان رضايت شغلی از ديدگاه اساتيد ورزشی و
  .تهران
بررسی انگيزه های شغلی پژوهشگران بر اساس نظرية دو عاملی ). "۱۳۷۸. (غالمرضا, اصيلی .٢

  .دانشگاه آزاد تهران مرکز. پايان نامة کارشناسی ارشد". هرزبرگ در پژوهشگاه نيرو



٦٩ بررسی انگيزش شغلی دبيران تربيت بدنی بر اساس نظرية هرزبرگ

تئوری دو عاملی هرزبرگ در ميان اعضای بررسی تحليلی ). "۱۳۷۵. (غالمرضا, بهبهانی. ۳
دانشگاه . پايان نامة کارشناسی ارشد". هيأت علمی دانشگاه شيراز و علوم پزشکی شيراز

  .شيراز
بررسی رضايت شغلی دبيران بر مبنای نظرية هرزبرگ در مدارس ). "۱۳۷۴. (رمضان , جهانيان. ۴

  .دانشگاه تربيت معلم, پايان نامة کارشناسی ارشد". راهنمايي شهرستان دامغان
  .تهران, انتشارات ترمه". مديريت رفتار سازمانی). "۱۳۸۲. (محمدعلی و همکاران, حقيقی. ۵
. ترجمة کامران گنجی و عليرضا شريفی". روان شناسی مديريت). "۱۳۸۴ (. استارت ای, ديويد. ۶

  .تهران. انتشارات تورنگ
. رجمة سيدمهدی الوانی و حسن دانايي فردت". تئوری سازمان). "۱۳۸۳. (رابينز استيفن. ۷

  .تهران. انتشارات صفار
  .تهران. انتشارات سمت". مبانی سازمان و مديريت). "۱۳۸۴. (علی, رضائيان . ۸
بررسی و مقايسة ميزان رضايت شغلی اعضای هيأت علمی دانشگاه ). "۱۳۸۰. (صديقه, سرداری. ۹

  .دانشگاه تربيت معلم.  پايان نامة کارشناسی ارشد ".آزاد و دولتی زنجان بر اساس نظرية هرزبرگ
  .تهران, انتشارات سمت". مديريت منابع انسانی). "۱۳۸۴. (اسفنديار, سعادت. ۱۰
بررسی رضايت شغلی اعضای هيأت علمی تمام وقت دانشگاه ). "۱۳۷۵. (محمد, صاحب الزمانی. ۱۱

  .دانشگاه آزاد تهران مرکز". آزاد اسالمی واحد مستقر در تهران بر اساس نظرية هرزبرگ
بررسی رضايت شغلی اعضای هيأت علمی دانشکده های علوم ). "۱۳۷۷. (مريم, عبدالکريمی.۱۲

 .دانشگاه عالمة طباطبايي. پايان نامة کارشناسی ارشد". تربيتی در تهران بر اساس نظرية هرزبرگ
فندآباد و غالمرضا ترجمة حسن شمس اس". انگيزش و هيجان). "۱۳۸۴. (فرانکن رابرت.۱۳
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