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مد:چكيده و دبيران سـ. باشـد مـي ارس آباده هدف اين پژوهش بررسي سطح روحيه معلمان درؤدر ايـن راسـتا، االتي

مع(قالب ابعاد دهگانه روحيه  و مديران، رضايت شغلي، تشريك مساعي، رفاه اقتـصادي، حجـم ارتباطات مؤثر بين لمان

و تـسهيالت  و پـرورش، خـدمات كارآموزشي، مسايل برنامه درسـي، موقعيـت اجتمـاعي، حمايـت جامعـه از آمـوزش

و  و با توجـه بـه متغيرهـايي مثـل جنـسيت، ميـزان تحـصيالت،) فشارهاي اولياي منطقه آموزشي و دبيران از نظر معلمان

و دوره تحصيلي تدوين گرديدسنو .ات خدمت

و دبيـران مـدارسي ايـن پـژوهش همـه آمـارييهجامعو پيمايشي- توصيفي پژوهش مورد استفاده روش  معلمـان

ابـزار. شـدند نفـر نمونـه انتخـاب 200اي متناسـب بـا حجـم تعـداد گيري طبقه كه با روش نمونهباشدميشهرستان آباده

و ريمپلؤس 100امهك پرسشنيگيري اندازه به) 1970(الي اقتباس شده از بنتلي وسيله آن سـطح روحيـه معلمـان بود كه

شد اندازه و تحليل. گيري و انحـراف معيـار( از آمار توصيفيها دادهدر تجزيه و اسـتنباطي)فراوانـي، درصـد، ميـانگين

و فريدمنtآزمونهاي(  نشان داد كه روحيه معلمـان پژوهش نتايج.دشه استفاد) تك متغيره، تحليل واريانس چند متغيره

و تـسهيالت آموزشـي،(و دبيران در ابعاد ارتباطات، رضايت شغلي، تشريك مـساعي، مـسايل برنامـه درسـي، خـدمات

و فشارهاي اولياي منطقه  و در ساير ابعاد پايين بوده است) حجم كار آموزشي زن. باال و دبيـران همچنين روحيه معلمان

و دبيـران مـرد بـاالتر بـوده اسـتو فوق جز در ابعاد  و از نظـر سـنوات خـدمت حجم كار آموزشي در مقايسه با معلمان

عالوه بر اين بـين سـطح روحيـه معلمـان. دار بود عالوه بر دو بعد فوق در بعد فشارهاي منطقه بر معلمان نيز تفاوت معني

ي، مسايل برنامه درسـي، موقعيـت اجتمـاعي، حمايـت هاي مختلف تحصيلي در ابعاد ارتباطات، حجم كار آموزش دوره

و تسهيالت آموزشي تفاوت معني و خدمات و پرورش . دار وجود داشت جامعه از آموزش

5، موقعيت اجتماعي4، همكاري3، رضايت شغلي2ارتباطاتمعلمان،،1روحيه:هاي كليدي واژه
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 مقدمـه
و توسعه زندگي فـ و پرورش نقش مهمي در بهسازي و اجتمـاعي افـراد دارد آموزش تحقـق. ردي

و امكانات  و محدوديت منابع و ويژگي هاي افراد و پرورش، لزوم توجه به روحيه اهداف آموزش

كند كه اداره امور مدارس مبتني بر توجه به روابط انساني مؤثر، رضـايت شـغلي، ايجـاد ايجاب مي 

ر  و امكانات و زمينه همكاري بين معلمان، فراهم نمودن خدمات و توجه به مسايل و آموزشي فاهي

و  و فعال نموده هاي معلمـان خالقيت مشكالت معلمان باشد تا بتواند فضاي مدرسه را پويا، پرنشاط

در توجه بـه روحيـه كاركنـان يكـي از مهـم.آموزان را به خوبي شكوفا سازدو دانش  تـرين مـسايل

و مي  و روابط انساني است روحيـه تركيبـي اسـت از طـرز تلقـي،«:توان گفـت روانشناسي سازماني

و عواطف فردي يا افراد نسبت به انجام كار تا حد توان در يك محيط كاري  هر انـدازه. احساسات

و در صورت عكس، روحيـه  فعاليت فرد يا گروه توأم با رضايت خاطر باشد روحيه كاري مطلوب

و پـايين اسـت  ص 1370ريان،كعـس(». نامطلوب د ). 120،  يگـري روحيـه بـه احـساس در تعريـف
و دوسـتي كـه در بـين معلمـان وجـود دارد اشـاره مـي و1هـوي(كنـد اطمينان، اعتمـاد، همـدردي

و ريمپل).1993همكاران، به) 1980(2بنتلي و اشـتياق حــرفه روحيه را اي كـه يـك عنـوان عالقـه

و گروهـي در يـك موقعيـت شـغلي معـين ابـراز مـي  د، كنـ شخص در جهت تحقق اهـداف فـردي

مي. اند تعريف كرده فردي وظيفه شناس است كه وظـايف خـود توان گفت فرد با روحيـه، بنابراين

مي را به خوبي انجام مي  و از آنجا كه روحيه عملكرد افراد را تحت تأثير قرار هـا دهد، سازمان دهد

.بايد به اهميت اين امر واقف گردند

م  اجتماعي عصر جديـد كـه-هاي رواني ترين پديدههمهمراه با پيدايش انقالب صنعتي يكي از

و نظريه و توجه بسياري از مديران پردازان را به خـود جلـب كـرده اسـت چگـونگي وضـع روحـي

و پاداش. رواني افراد در سازمان است  در اين موضوع با كشف اهميت روابط انساني هاي غيرمادي

و صاحبان توليدا مطالعات هاثورن شكل جديدتري پيدا كرد، به گونه  و درك مديران ي كه تصور

و بهـرهو نظريه و عوامل مرتبط با افزايش توليد . وري دگرگـون سـاخت پردازان سازماني را از علل

و شـناخت عوامـل مـؤثر بـر آن و تحقيقات زيادي در ارتباط با ارزيابي روحيـه در نتيجه، مطالعات

و بررسي. صورت گرفت  ي براي يافتن عوامل مؤثر در ايجاد عالقه به كـارا ها راه تازه اين مطالعات

و پژوهشگران علوم رفتاري قـرار داد  بـه مـوازات ايـن.و تقويت روحيه افراد، پيش پاي دانشمندان

. هاي نظري فراواني نيز در مورد مفهوم روحيـه در بـين متخصـصان مطـرح گرديـد ها، بحث بررسي
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در ديدگاه شاهد اين مدعا، و پژوهش هاي متفاوت موجود انجام شده مـي باشـد كـه هاي اين زمينه

ميي از مهمدر اين قسمت به برخ .شود ترين آنها اشاره

 ساختمان شخـصيت-1:استپردازان همگي موافقند كه روحيه نتيجه تركيب عوامل زير نظريه

 ). 110: 1370كاشانيان،( جنبه هاي رسمي سازمان-4 سازمان اجتماعي محيط كار-2

و بررسي هاي علمي مؤيد آن است كه روحيه خوب به عوامل متعددي نظير موارد زير تحقيقات

و مناسب كار،-1: بستگي دارد  و توجـه بـه رفـاه نـسبي،-2 شرايط مطلوب  خاطر جمعي، آسايش

ــه ســازمان،-3 ــصاف،-5 احــساس توفيــق در كــار،-4 احــساس تعلــق ب و ان  رفتــار از روي عــدل

و وظايف محوله به هر فرد در سازمان-6 ).1،1376وايلز( احساس اهميت داشتن كار

را) 1368( پرهيزگــار و تناســب-1: دانــد مــوارد زيــر مــيشــش عامــل عمــده روحيــه  صــحت

 رضـايت از هـدف سـازمان،-4 جوشش با همكاران،-3 رضايت خاطر از نوع كار،-2سرپرستي،

ع-5 و حقوق، رضايت نسبي از ميزان و روان در محيط كار-6وايد و سالمت جسم . صحت

عـدم رضـايت شـغلي، نگـرش منفـي«: نويـسد مي2به نقل از ايستمن) 1377(خياطان مصطفوي

هـاي مكـرر، نسبت به كار، احساس خستگي رواني، رفتن بـه كـالس بـدون آمـادگي قبلـي، غيبـت 

و افـسردگي همگـي نـشانه  يـه مناسـب در بـين كارمنـدان آموزشـي هـاي بـارز عـدم روح فراموشي

مي) 1370(3اسميت».باشد مي توان با توجه بـه چهـار عامـل معتقد است كه سطح روحيه معلمان را

 احــساس اتفــاق-3 احــساس كــارگرداني-2 احــساس پيــشرفت-1: زيــر مــورد بررســي قــرار داد

و ديگران-4 و ). 117ص( احساس كمك به خود ، روحيه در سازمان نتيجه سه4گوبابه نظر گتزلز

و تعلق است و هووئه(بعد معقوليت، همذاتي مي همچنين پژوهش)85: 5،1380لي فام  دهـد ها نشان

مي گيري كه هر چه مشاركت افراد در تصميم يابد به همـان نـسبت روحيـه كاركنـان نيـز ها افزايش

و تصميم افزايش مي  و افـزايش يابد روحيـه، افـزايش همكـاري گروهـي، گيري مشاركتي به بهبود

و كـاهش ميـزان غيبـت منجـر مـي  و ابتكار، وفاي به عهد، احترام متقابل به يكديگر شـود خالقيت

و مزايـاي متناسـب بـا هزينـه ). 1377محمدي،( همچنين جو سازماني باز مدارس، پرداخت حقـوق

و تناسـب  و سطح تخصص كاركنان، جوشش با همكاران، نـوع كـار، صـحت و زندگي  مـديريت

و موقعيـت)1373معالجي،(سرپرستي و نظر مردم درباره شغل معلمي ، برقراري روابط انساني مؤثر

؛1351، معزي(، تأمين نيازهاي مادي كاركنان)1351؛ معزي، 1351اميرسليماني،(اجتماعي معلمان
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و تسهيالت رفاهي،) 1367،و شكيبا مقدم 1356،شريعت پناهي ازو ايجاد امكانات استفاده صحيح

و مــس  و دادن اختيــار و تخــصص ــرادئدانــش ــه اف ــأمين وليت در محــيط كــار ب و ت ، حقــوق كــافي

ت،)1367،رازقي(مالي و مشاركت در تصميمرضايت از شغل، بسطامي،(ها گيري سهيالت آموزشي

و افزايش كارايي) 1374 .ي داردسازمان نقش مؤثردر باال بردن روحيه

در لف در سازمان مطالعات مخت ها حاكي از آن است كه بين موفقيت سازمان با روحيه موجـود

و نتايج آن به سازمان. آن رابطه وجود دارد  اگـر مـديران. پيوندنـد هـا مـي افراد به داليل نياز به كار

و اهداف سازمان را چنان جـذابيت دهنـد كـه   تمـام سازمان بتوانند افراد را با يكديگر متحد ساخته

و موفقيـت عنوان اهداف خود بپذيرند، روحيه افراد بسيار مطلوب، بهره نان آنها را به كارك وري باال

و مـديريت نتوانـد زمينـه گـرايش بـه. سازمان در تحقق اهداف تضمين خواهد شد  اما اگر سازمان

و همدلي را براي تحقق اهداف سـازمان فـراهم آورد، در آن صـورت روحيـه نـامطلوب  همكاري

د بهافراد .)1371عطافر،(وجود خواهد آمدر تحقق اهداف سازمان

و حمايـت مـديريت، رفتـار اي به اين نتيجه دست يافت در مطالعه) 1998(1المسدن كه رهبري

و خوب دانش  و خودمختاري معلمان در افزايش رضايت شـغلي معلمـان آموزان، جو مثبت مدرسه

و يادگيري آنان بر روحيـه معلمـان تـأثير زيـادي حمايت والدين، ادراكات معلمان از دانش  آموزان

.دانـد افزايش روحيه معلمان را در حـذف وظـايف آموزشـي غيرضـروري مـي) 1995(2پاتر. دارد

و ويلكينسون و نهادهـاي محلـي را عامـل مـؤثري در بهبـود) 1994(3ملينزر همكاري بـين معلمـان

دهنـده انجام داده است عوامل مهـم تـشكيل) 1962(4در مطالعاتي كه ديويس. كندمي روحيه ذكر 

و سـالمت  و شايستگي سرپرستي، رضايت ازكار، سازگاري با همكـاران روحيه را عبارت از لياقت

و جسماني ذكر مي از(كند عمومي، رواني مشاركت) 1950(5رتليس برگر).1370جعفري، به نقل

را گيري كاركنان درتصميم  و همكاري بين كاركنـان و تقويـت روحيـه ها عامـل مـؤثري در بهبـود

.داند مي

مي بـه نظر مي و پرورش تواند تـأثير بسزايي بـر رونــد رسد يكي از موارد مهمي كه در آموزش

و فعاليت روحيـه از آن جهـت. اقدامات اين سازمان داشته باشـد وضـعيت روحيـه معلمـان باشـد ها

و بهبـود فعاليـتا كننده كند كه عامل تعيينمي اهميت پيدا  و افـزايشي در رضايت خاطر افـراد هـا

و سنجش روحيه افراد وسيله. وري در سازمان است بهره مي مطالعه از اي است كه توانـد مـديران را
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و عقايد كاركنان درباره تصميماتي كه درباره آنها اتخـاذ شـده اسـت آگـاه سـازد . نظريات، افكار

و محيط كارشان به خوبي آشـكار مـي همچنين احساسات آنان را نسبت به شغ از. سـازدل بـسياري

به سازمان مي ها با شرايطي كه در محيط كار آورند، باعث كاهش يا افـزايش روحيـه در بـين وجود

و مـورد عالقـه بـودن شـغل، شـرايطبه. شوند كاركنان مي  طور مثال، رضايت از كار، جالب توجـه

و ارتباطات مؤثر باعث افزايش  و. شود روحيه در افراد مي مطلوب كار در نتيجه افراد همـواره ميـل

و سازمان را در جهت تحقق اهداف خود ياري مي همچنين.رسانند رغبت به انجام وظايفشان داشته

كم عالقگي بي و عدم مشاركت در امور همگي نـشانه كاري ها، اي از روحيـه نـامطلوب در افـراد ها

و نتيج  و تكامـل در جامعـه اين امـر، كـاهش كـاراييهاست و در نهايـت كـاهش پويـايي ي افـراد

و همـواره بايـد بنابراين مديران سازمان. باشد مي ها نبايد اهميت روحيه كاركنـان را ناديـده بگيرنـد

و مـداوم بـه  و ضمن توجه مستمر و بررسي قرار دهند و چگونگي روحيه آنان را مورد توجه سطح

راوضعيت روحيه افر  و تأثير آن بر و تحقق اهداف سازماني، عوامل مرتبط با روحيه وند فعاليتد ها

و در برنامــهبــرايهـاي مناســبو راه و افــزايش روحيــه افــراد شناســايي شــده و ريــزي شــناخت هــا

.ها مورد استفاده بهينه قرار گيرد گيري تصميم

و تحقيقات گذشته اين گونه استنباط به شـود كـه تعـداد مـي طور كلي با بررسي نتايج مطالعات

و زيادي از اين تحقيقات به بررسي ارتباط روحيه با متغيرهاي ديگر پرداخته  ر محققـان در بيـشت انـد

و دســتمزد، نحــو دريهمــورد ارتبــاط بــين عــواملي نظيــر حقــوق و سرپرســتي، مــشاركت  رهبــري

و رضـايت گيري تصميم و امكانات رفاهي، همكاري بـين افـراد  شـغلي بـا ها، فراهم بودن خدمات

و ريمپل.اند عامل روحيه اتفاق نظر داشته ابعاد روحيه) 1970( صاحب نظران ديگري از جمله بنتلي

م-1: دانند را شامل موارد زير مي  و مديرانؤارتباطات ا-2ثر بين معلمان شـغلز احساس رضـايت

بر-6 حجـم كـار-5 فراهم بـودن رفـاه اقتـصادي-4 همكاري بين معلمان-3  نامـه درسـي مـسايل

و پرورش-8 موقعيت اجتماعي-7 و تـسهيالت فراهم-9 حمايت جامعه از آموزش بودن خـدمات

. كاهش فشارهاي منطقه بر معلمان-10آموزشي 

 هدف از انجام پژوهش حاضر نيز بررسي سطح روحيه معلمان با توجه به ابعاد دهگانه روحيه

و ريمپل مي يابي به اين هدف، سؤاالت زير مورد آزمون قرار گرفته دستبراي. باشد مدل بنتلي

:است

و مديران وجود دارد؟.1  تا چه ميزان ارتباطات مؤثر بين معلمان

ميتا چه ميزان معلمان از شغل خود احساس رضاي.2  كنند؟ت
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 تا چه ميزان تشريك مساعي بين معلمان وجود دارد؟.3

 است؟تا چه ميزان رفاه اقتصادي براي معلمان فراهم.4

 هاي آنان تناسب دارد؟ تا چه ميزان حجم كار آموزشي معلمان با توانايي.5

مي.6 و مشكالت برنامه درسي مدارس توجه  شود؟ تا چه ميزان به مسايل

مي.7  شود؟ تا چه ميزان به موقعيت اجتماعي معلمان توجه

مي.8 و پرورش حمايت  كند؟ تا چه ميزان جامعه از آموزش

و تسهيال.9 ت آموزشي الزم براي معلمان فراهم است؟تا چه ميزان خدمات

مي. 10  شود؟ تا چه ميزان به كاهش فشارهاي اولياي منطقه بر معلمان توجه

آيا بين سطح روحيه معلمـان از نظـر هـر يـك از ابعـاد دهگانـه روحيـه بـا توجـه بـه عوامـل. 11

و دوره تحصيلي(دموگرافيك  تفاوت معناداري) جنسيت، سنوات خدمت، ميزان تحصيالت

د دارد؟وجو

 روش
و توصيف سطح روحيه معلمان از روش توصيفي  پيمايشي استفاده-در اين پژوهش براي بررسي

. شده است

و روش نمونه آماريي جامعه  گيري، نمونه
و متوسـطه تمـام آماري اين پژوهش شاملي جامعه و دبيـران مـدارس ابتـدايي، راهنمـايي  معلمـان

به200از اين جامعه. اند نفر بوده) 1098(اً باشد؛ كه جمعميشهرستان آباده نمونه با روش عنوان نفر

.اي متناسب با حجم انتخاب شدند گيري تصادفي طبقه نمونه

 پژوهشابزار
پي پرسش«ابزار مورد استفاده در اين پژوهش براي بررسي سطح روحيه معلمان . تـي. نامه استاندارد

و ريمپـل مي1»اُ و) 1970(باشد كـه توسـط بنتلـي وؤ سـ 100شـامل تهيـه گرديـده  شـاخص10ال

و بر اساس مقياس ليكرت درجه مي و داراي گزينه باشد ،»زيـاد«،»خيلي زيـاد«هاي بندي شده است

كم«و»كم«،»تا حدوي« نامه اين پژوهش، از طريق مطالعه مقدماتي پرسش2 روايي.باشدمي» خيلي

 
1- Purdue  Teacher Opinionnaire (P.T.O) 2- validity 
 



و متوسطه 35  ...بررسي سطح روحيه معلمان مدارس ابتدايي، راهنمايي

اس االت پرسشؤس و تأييد شحبتادان صا نامه و معتبر از پرسـش1پايايي.ناخته شد نظرسنجيده نامـه،

و همكاران(طريق ضريب آلفاي كرونباخ  نامـه تعيين شد كه ضـريب پايـايي پرسـش)1380،سرمد

.محاسبه گرديد%87روحيه 

و تحليل داده ها روش تجزيه
و تحليل داده شد براي تجزيه و استنباطي استفاده ازدر سطح. ها از آمار توصيفي  توصيفي با استفاده

و در سـطح اسـتنباطي بـه شاخص منظـور هاي آماري نظير ميـانگين، انحـراف معيـار وخطـاي معيـار

س  و فريـدمنtهاي االت پژوهش از آزمونؤسنجش  تك متغيري، تحليـل واريـانس چنـد متغيـري

.استفاده شده است

ها يافته
س خالصه2و1 هاي طي جدول و توضيحات آنهـا بـهاالؤاي از نتايج بررسي طـورت ويژه پژوهش

.شود خالصه ارائه مي

و دبيران در خصوص:1جدول  ابعاد دهگانه روحيه توزيع ميانگين نمرات معلمان

t خطاي معيار انحراف معيار ميانگين

و مديران 40/3736/0053/055/7 ارتباطات مؤثر بين معلمان

17/3542/0039/050/4 رضايت شغلي

12/3621/0045/065/2 ريك مساعي بين معلمانتش

-40/2683/0049/090/11 رفـاه اقتصـادي

-97/1525/0038/072/26 حجم كار آموزشي معلمانميزان تناسب

10/3542/0039/058/2 مسايل برنامه درسي مدارس

-62/2803/0058/045/6 موقعيت اجتماعي معلمانتوجه به

و پرورشحمايت جامعه -69/2700/0051/001/6 از آموزش

و 22/3060/1077/090/2 تسهيالت آموزشي دسترسي به خدمات

-78/2671/0048/032/4 فشارهاي اولياي منطقه بر معلمان

مي1جدول نتايج از مقـدار بحرانـي)55/7( مـشاهده شـدهtچـون ارتباطـات دهد در بعد نشان

و مـديران بزرگتر بوده، بنابراين ميـزان)32/2(01/0جدول در سطح  ارتباطـات مـؤثر بـين معلمـان

 
1- reliability 
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از مقـدار)50/4( مـشاهده شـدهtو در بعد رضايت شغلي نيز چـون باشد باالتر از سطح متوسط مي

از)32/2(01/0بحراني جدول در سطح  بزرگتر بوده، بنابراين ميزان احساس رضايت از شغل باالتر

.اشدب سطح متوسط مي

از مقـدار)65/2( مشاهده شـدهt فوق در بعد تشريك مساعي بين معلمان چون بر اساس جدول

بزرگتر بوده، بنابراين ميزان تشريك مساعي بين معلمان باالتر)32/2(01/0بحراني جدول در سطح 

به.باشد از سطح متوسط مي  هده شـده مـشاt چـون در بعد رفاه اقتصادي دست آمده بر اساس نتايج

كـوچكتر بـوده، بنـابراين ميـزان رفـاه)-64/1(05/0از مقدار بحراني جـدول در سـطح)-90/11(

مي اقتصادي براي معلمان پايين   همچنين در بعد تناسب حجم كار بـا.باشد تر از سطح متوسط فراهم

)-64/1(05/0از مقـدار بحرانـي در سـطح)-72/26( مـشاهده شـدهt هـاي معلمـان چـون توانايي

از هـاي آنـان پـايين كوچكتر بوده، بنابراين ميزان تناسب حجم كار آموزشي معلمان بـا توانـايي تـر

از)58/2( مـشاهده شـدهtچـونو در بعد توجه به مشكالت برنامـه درسـي.باشد سطح متوسط مي 

و)32/2(01/0مقدار بحراني جدول در سطح مشكالت بزرگتر بوده، بنابراين ميزان توجه به مسايل

.باشد برنامه درسي مدارس باالتر از سطح متوسط مي

مي1نتايج جدول  مـشاهده شـدهtچـون دهدكه در بعد توجه به موقعيت اجتماعي معلمان نشان

كوچكتر بوده، بنـابراين ميـزان توجـه بـه)-64/1(05/0از مقدار بحراني جدول در سطح)-45/6(

از.باشـد تر از سـطح متوسـط مـي موقعيت اجتماعي معلمان پايين   همچنـين در بعـد حمايـت جامعـه

و پـرورش نيـز چـون 05/0از مقـدار بحرانـي جـدول در سـطح)-01/6( مـشاهده شـدهtآمـوزش

و پـرورش پـايين كوچكتر بوده، بنـابراين ميـزان حما)-64/1( تـر از سـطح يـت جامعـه از آمـوزش

و تسه.باشد متوسط مي  t چـون1 نتايج جـدول يالت آموزشي براساس در بعد فراهم بودن خدمات

بزرگتـر بـوده، بنـابراين ميـزان)32/2(01/0از مقدار بحراني جدول در سطح)90/2(مشاهده شده

و تسهيالت آموزشي براي معلمان باالتر از سطح متوسط   امـا در بعـد.باشدمي فراهم بودن خدمات

05/0از مقـدار بحرانـي جـدول در سـطح)-32/4( مشاهده شـدهtفشارهاي منطقه بر معلمان چون

تـر از سـطح متوسـط كوچكتر بوده، بنابراين ميزان فشارهاي اولياي منطقه بر معلمان پـايين)-64/1(

.باشد مي

س و دبيران براساس عوامل دموگرافيكؤنتايج ال يازدهم نشان داد كه، بين سطح روحيه معلمان

. دارد در بعضي از ابعاد تفاوت وجود)و دوره تحصيليجنسيت، ميزان تحصيالت، سنوات خدمت(

، فقط در ابعاد ارتباطات، رضايت شغلي، تشريك مساعي، رفاه اقتصادي، مسايل)جنسيت(بر اساس



و متوسطه 37  ...بررسي سطح روحيه معلمان مدارس ابتدايي، راهنمايي

و دسترسـي و پـرورش برنامه درسي مدارس، موقعيت اجتماعي معلمان، حمايت جامعه از آمـوزش

و تسهيالت آموزشي، بر اساس  از) ميـزان تحـصيالت(معلمان به خدمات در ابعـاد حمايـت جامعـه

و تسهيالت آموزشي، بر اساس  و خدمات و پرورش در خـصوص ابعـاد) سنوات خدمت(آموزش

و فـشارهاي اوليـاي منطقـه، بـر  و تسهيالت آموزشي و پرورش، خدمات حمايت جامعه از آموزش

مـ) دوره تحصيلي(اساس  سايل برنامـه درسـي در خصوص ابعاد ارتباطـات، حجـم كـار آموزشـي،

و تـسهيالت  و خـدمات و پـرورش مدارس، موقعيت اجتماعي معلمان، حمايت جامعـه از آمـوزش

.آموزشي تفاوت مشاهده شد

و رتبه:2 جدول  بندي ابعاد دهگانه روحيه مقايسه

 ميانگين رتبه ابعاد روحيه

 حجم كار آموزشي معلمان

و مديران  ارتباطات مؤثر بين معلمان

يرضايت شغل

 فراهم بودن خدمات وتسهيالت آموزشي

 فشارهاي اولياي منطقه بر معلمان

 تشريك مساعي بين معلمان

 مسايل برنامه درسي مدارس

و پرورش  حمايت جامعه از آموزش

 موقعيت اجتماعي معلمان

 رفاه اقتصادي

82/8

90/6

22/6

07/6

95/5

60/5

46/5

92/3

46/3

10/2

و دبيران در خصوص ابعـاد نشان داد كه، رتبه) فريدمن(نتايج آزمون بندي سطح روحيه معلمان

و بعـد رفـاه دهگانه روحيه يكسان نمي  و بعد حجـم كـار آموزشـي معلمـان در بـاالترين رتبـه باشد

.ترين رتبه قرار دارد اقتصادي در پايين

و نتيجه  گيري بحث
 بـا40/3ه معلمـان در بعـد ارتباطـات نتيجه سؤال اول پژوهش نشان داد كـه متوسـط نمـره روحيـ-

. معنـادار بـوده اسـت)01/0 در سـطحt=55/7( مـشاهده شـدهt. بـوده اسـت736/0انحراف معيار

نتايج حاصله از اين سؤال با نتايج. باشد بنابراين روحيه معلمان در اين بعد باالتر از سطح متوسط مي

. همخواني دارد) 1351(تحقيقات اميرسليماني 
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 بـا17/3جه سؤال دوم بيانگر اين بود كه متوسط نمره روحيه معلمان در بعد رضـايت از شـغل نتي-

. معنـادار بـوده اسـت)01/0 در سـطحt=50/4( مـشاهده شـدهt. بـوده اسـت542/0انحراف معيار

ه اين نتيجه بيانگر باال بودن روحي. باشد بنابراين در اين بعد روحيه معلمان باالتر از سطح متوسط مي

همخواني) 1374(هاي بسطامي نتايج حاصله با نتايج پژوهش. معلمان در بعد رضايت از شغل است

. دارد

 نتيجه سؤال سوم نشان داد كه متوسط نمره روحيه معلمان در بعـد تـشريك مـساعي بـين معلمـان-

 بـوده معنـادار)01/0 در سـطحt=65/2( مـشاهده شـدهt. بوده اسـت621/0 با انحراف معيار12/3

مي. است و اين نتيجه حـاكي از بـاال بـودن بنابراين روحيه معلمان در اين بعد باالتر از متوسط باشد

هـاي رتلـيس برگـر نتايج ايـن سـؤال بـا نتـايج پـژوهش. روحيه معلمان در خصوص بعد فوق است 

. همخواني دارد)1950(

در-  با انحراف40/2 بعد رفاه اقتصادي نتيجه سؤال چهارم نشان داد كه متوسط نمره روحيه معلمان

و683/0معيار بنـابراين روحيـه. معنادار نبوده اسـت)05/0 در سطحt=90/11( مشاهده شدهt بوده

مي معلمان در بعد فوق پايين  دربه. باشد تر از متوسط عبارت ديگـر عـدم توجـه بـه نظـرات معلمـان

و فراهم نبودن رفاه اقتـصادي  بـودن سـطح هـا باعـث پـايين الزم بـراي آن زمينه مشكالت اقتصادي

، شـريعت)1351(هـاي معـزي نتايج حاصله با نتـايج پـژوهش. باشد روحيه معلمان در اين زمينه مي 

. همخواني دارد) 1374(و بسطامي) 1367(، شكيبا مقدم)1356(پناهي

كـ- ار آموزشـي نتيجه سؤال پنجم نشان داد كه متوسط نمره روحيه معلمان در بعـد تناسـب حجـم

درt=-72/26( مشاهده شـدهt. بوده است525/0 با انحراف معيار97/1هاي آنان معلمان با توانايي 

رو، روحيـه معلمـان در بعـد فـوق بـاالتر از سـطح متوسـط از ايـن. معنادار نبوده اسـت)05/0سطح

و اين نتايج بيانگر باال بودن روحيه آنان در اين بعد است مي اي. باشد ن سؤال با نتايج پـژوهش نتايج

و وي در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كـه يكـي از راه. همخواني دارد) 1995(پاتر هـاي بهبـود

باالبردن روحيه معلمان حذف وظايف آموزشي غيرضروري است كه با نتيجه اين سؤال همسو بوده 

. است

و تحليل يافته- سط نمره روحيـه معلمـان در بعـد هاي مربوط به سؤال ششم نشان داد كه متو تجزيه

و مشكالت برنامه درسي   مـشاهده شـدهt. بوده اسـت542/0 با انحراف معيار10/3توجه به مسايل

)58/2=tمي)01/0 در سطح . بنابراين روحيه معلمان در اين بعد باالتر از متوسط است. باشد معنادار
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و تحليل يافته- داد كه متوسط نمره روحيـه معلمـان در بعـد هاي مربوط به سؤال هفتم نشان تجزيه

 مـشاهده شـدهt. بـوده اسـت803/0 بـا انحـراف معيـار62/2توجه بـه موقعيـت اجتمـاعي معلمـان 

)45/6-=tتـر از سـطح بنابراين روحيه معلمان در اين بعد پـايين. معنادار نبوده است)05/0 در سطح

. همخواني دارد) 1351(سليمانيش اميرنتيجه اين سؤال با نتايج پژوه. متوسط بوده است

و تحليل يافته- هاي مربوط به سؤال هشتم نشان داد كه متوسط نمره روحيه معلمـان در بعـد تجزيه

و پـرورش   مـشاهده شـدهt. بـوده اسـت700/0 بـا انحـراف معيـار69/2حمايت جامعه از آموزش

)01/6-=tرو. معنادار نبوده است)05/0 در سطح تر حيه معلمان در خصوص بعد فوق پايين بنابراين

همخـواني) 1994(ملينـزر ويلكينـسون پـژوهش نتايج اين سؤال بـا نتـايج. باشد از سطح متوسط مي

ــان،آن. دارد ــين مربي ــاط ب و ارتب ــاري ــه همك ــيدند ك ــه رس ــن نتيج ــه اي ــود ب ــژوهش خ ــا در پ ه

و باالبودن روحيه مؤثر دست و نهادهاي محلي در تقويت . استاندركاران

و تسهيالت-  نتايج سؤال نهم نشان داد كه متوسط نمره روحيه معلمان در بعد فراهم بودن خدمات

درt=90/2( مـشاهده شـدهt. بـوده اسـت060/1 با انحراف معيار22/3معلمان براي آموزشي الزم

مي)01/0سطح و بنابراين روحيه معلمان در بعد فوق باالتر از سطح متوس. باشد معنادار ط بوده است

و باال بودن روحيه آنان مي و تسهيالت مدرسه نتيجـه. باشـد نتايج بيانگر رضايت معلمان از خدمات

. همخواني دارد) 1374(اين سؤال با نتايج پژوهش بسطامي 

 نتايج سؤال دهم نشان داد كه متوسط نمره روحيه معلمان در بعد فشارهاي اولياي منطقه بر معلمان-

ان78/2 . معنـادار نيـست)05/0 در سطحt=-32/4( مشاهده شدهt. بوده است671/0حراف معيار با

. بنابراين روحيه معلمان در اين بعد باالتر از سطح متوسط بوده است

مديراني كـه توان گفتمي،هاي ده سؤال ويژه پژوهش حاضر كلي با توجه به نتايج يافته طور به

و در روابـط خـود بـا معلمـان تبعـيض قايـل اي نزد كنند رابطه تالش مي  يك با معلمان داشته باشـند

همچنـين معلمـاني كـه از شـغل خـود رضـايت. شوند، داراي معلماني با روحيه باالتري هـستند نمي

و همكاري دارند، از  جـدول زمـاني برنامـه بيشتري دارند، با همكاران خود در محيط مدرسه تفاهم

و امكانات آم  و خدمات . تر هـستند از روحيـه بـاالتري برخوردارنـد وزشي در مدرسه راضي درسي

و باال بردن بنابراين مي روحيه معلمان، مديران بايـد بـا برقـراري ارتبـاط بـا توان گفت براي تقويت

و ارتباطات در مدارس بايد از حالت معلمان اطالعات الزم را جهت اجراي فعاليت  ها به آنها بدهند

و رسمي به شكل  و دو جانبه تبديل شود ارتباطات شبكه خشك و. اي همچنين زمينه ايجاد تفـاهم

و امكانات آموزشي در مدرسه فراهم و دسترسي به خدمات . باشد همكاري بين معلمان
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و دبيران زن در خصوص ابعاد دهگانـه روحيـه جـز نتايج سؤال يازدهم  نشان داد روحيه معلمان

و دبيران مرد باالتر بوده استحجم كار آموزشي از روحيه معل يكي از داليل ايـن امـر ممكـن. مان

پردازند كـه بيـشتر بـه ماهيـت است به خاطر اين باشد كه معلمان زن با اين هدف به امر تدريس مي 

در كار تدريس عالقه دارند تا اين  و تـأمين زنـدگي باشـند، كـه صـورتي كه در پـي كـسب درآمـد

و كسب درآمد مي معلمان مرد بيشتر هدفشان تأمي   نـشان داد پژوهشهمچنين نتايج. باشدن زندگي

كه معلمان داراي مدرك كـارداني در مقايـسه بـا معلمـان داراي مـدرك ديـپلم در خـصوص بعـد

و بـاالتر در مقايـسه بـا  و معلمـان داراي مـدرك كارشناسـي و پـرورش حمايت جامعه از آمـوزش

خد معلمان داراي مدرك  و تسهيالت آموزشـي از روحيـه بـاالتري كارداني در خصوص بعد مات

و دبيـران داراي سـنوات خـدمت. اند برخوردار بوده  در10-15عالوه بر اين روحيـه معلمـان  سـال

و دبيران داراي سنوات خدمت كمتر از  سال در ابعاد حمايت جامعه از آموزش10مقايسه با معلمان

ا و تسهيالت آموزشي باالتر بوده و خدمات و دبيران داراي سنواتو پرورش و روحيه معلمان ست

و دبيـران داراي سـنوات خـدمت16خدمت   سـال10-15 سـال بـه بـاال نيـز در مقايـسه بـا معلمـان

.تري بوده است درخصوص بعد فشارهاي اولياي منطقه در سطح پايين

و متوسـط و دبيران راهنمـايي ه در خـصوص همچنين روحيه معلمان ابتدايي در مقايسه با معلمان

و تسهيالت آموزشي باالتر بوده است و خدمات دبيران مقطـع. ابعاد ارتباطات، مسايل برنامه درسي

و راهنمايي در خصوص بعد حجم كار آموزشي معلمـان  متوسطه در مقايسه با معلمان مقطع ابتدايي

مايي داراي روحيهو براساس بعد موقعيت اجتماعي معلمان دبيران متوسطه در مقايسه با معلمان راهن 

عالوه بر اين نتايج پژوهش نشان داد كه باالترين بعد روحيه، بعد تناسب حجم كار. اند باالتري بوده

مي آموزشي معلمان با توانايي .باشد هاي آنان

و افـزايش آن در ميـان معلمـان با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش براي بهبود روحيه

ميپيشنهادات زي .گرددر ارائه

و فـضاي الزم را بـراي ايجـاد.1 مديران مدارس، به جلسات وشوراها اهميت بيـشتري داده

و نوآوري معلمان فراهم كنند .مشاركت، خالقيت

و مدرسـه را بـه گونـه.2 اي فـراهم آورنـد تـا تـدريس بـراي معلمـان مديران، محـيط كـار

و از تحميل فعاليت  و مطلوب باشد وري بـه معلمـان تـا حـد امكـان هاي غيرضر خوشايند

.بپرهيزند
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و هاي دقيق، روحيه همكـاري را در بـين معلمـان بـه ريزي مديران، با برنامه.3 وجـود آورده

و توأم با همكاري بـا  تدابيري اتخاذ كنند تا معلمان در محيط كار بتوانند روابط صميمانه

و از تجربيات يكديگر در امر تدريس استفا .ده كننديكديگر برقرار سازند

تائمس.4 و كننـد امكانات رفاهي را براي معلمـان فـراهم،حد امكان والن و از نظـر حقـوق

و تخصـصي.ندنمايمزايا آنها را تأمين و سفرهاي مطالعاتي همچنين امكان ادامه تحصيل

.ودشبراي معلمان فراهم 

بهئمس.5 و موقعيت كاري معلمان را زش ضـمن ويژه از لحـاظ اسـتخدام، آمـو والن، شرايط

و امكانات پيشرفت اجتماعي بهبود بخشند  همچنين شرايطي را فراهم آورنـد تـا. خدمت

و با برگزاري  و آنها احساس امنيت داشته باشند حقوق جامعه معلمان محترم شمرده شود

و با قدرداني از زحمات معلمان اعتبار وحيثيـت اجتمـاعي  و اجتماعات مختلف سمينارها

.دمعلمان را باال ببرن

و مربيـان، اوليـاي دانـش.6 در مديران، از طريق برگزاري جلسات انجمـن اوليـا آمـوزان را

و پرورش گيري تصميم و مشكالت آموزش و آنها را در جريان مسايل ها مشاركت داده

و سـخنراني. مدرسه قرار دهنـد  و تحـصيل كـرده بـراي اداره همچنـين از والـدين آگـاه

.كنندجلسات گردهمايي اوليا استفاده 

و الزم براي تدريس.7 و امكانات كافي و بـصري،را مديران، وسايل  اعم از وسايل سمعي

و يـادگيري و ساير وسايل آموزشـي الزم كـه در امـر تـدريس و امكانات كتابخانه منابع

مي دانش . در اختيار معلمان قرار دهند،باشد آموزان مؤثر

 منابع فارسي
ع• (اجاقي، ب.)1377. و روحيه دبيران مدارس متوسطه دولتي بررسي رابطه ين جوسازماني

.نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران پايان. شهر مالير

ف• (ذهنيت فلسفي در مديريت آموزشي.)1370(جي.اسميت، محمدرضا بهرنگي،.

.مترجمي: تهران). مترجم

م• (امير سليماني، 5طقه بررسي علل ضعف روحيه معلمان مدارس متوسطه من.)1351.

.نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران پايان. تهران
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ح• و روابط آن با عملكرد كاركنان شركت ). 1374(.بسطامي، بررسي عوامل مؤثر در روحيه

.پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي. شاهرود-زغال سنگ البرز شرقي

ك• (پرهيزگار، .انتشارات خوشه: تهران. سومچاپ . روابط انساني در مديريت).1368.

ر• (جعفري، و رضايت از كار.)1370. و انگيزش مقاله. روحيه . هايي درباره رفتار سازماني

.انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي: تهران

ف• (خياطان مصطفوي، بررسي عوامل مؤثر بر افزايش روحيه از ديدگاه.)1377.

و نامه كارشناسي پايان. ستان دخترانه شهر اصفهاندبير كارمندان آموزشي مديران، دبيران

.ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

ع• (رازقي، و روحيه سازماني در بانك).1367. و ارتباط آن با انگيزش نقش تخصص

.نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران پايان. اسالمي ايران مركزي جمهوري

ز• ع؛.سرمد، (ازي،و حجا؛. بازرگان، . هاي تحقيق در علوم رفتاري روش).1380.

.انتشارات آگاه: تهران

هـ• (شريعت پناهي، و روحيه كاركنان سازمان).1356. هاي بررسي عوامل انگيزشي

و امور روستاها وابسته به وزارت . نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران پايان. تعاون

ن• (شكيبا مقدم، و كارايي در پرسنل ستادهاي ناجابررسي رابط). 1367. .ه روحيه

.نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران پايان

م• (عسگريان، .جهاد دانشگاهي تربيت معلم: تهران. مديريت نيروي انساني).1370.

ع• (عطافر، و رابطه آن با بهره).1371. مجله دانشكده علوم . وري روحيه نيروي انساني

و اقتصاد شش. اداري صص.مسال و دوم، .44-47شماره اول

(م. كاشانيان• و مقاله. روحيه در كار تأثير.)1370. هايي درباره مباني رفتار سازماني

.انتشارات مركز آموزش مدريت دولتي: تهران. چاپ اول. انگيزش

ج• ج؛.لي فام، (و هووئه، : اهواز). محمدعلي نايلي، مترجم(.مديريت مدارس).1380.

. دانشگاه شهيد چمرانانتشارات

م• (محمدي، گيري با روحيه رابطه ميزان مشاركت كاركنان در فرايند تصميم).1377.

نامه كارشناسي ارشد، مركز آموزش پايان. شهرستان رشت مدارس متوسطه آنان در

.مديريت دولتي استان گيالن
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ا• (معزي، شناسي ارشد، نامه كار پايان. بررسي روحيه كاركنان وزارت كشور).1351.

.دانشگاه تهران

ك• (وايلز، و رهبري آموزشي). 1376. (مديريت چاپ ). محمدعلي طوسي، مترجم.

.انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي: تهران. پنجم
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