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های شاخص اثر منزلت اجتماعی بر هدف از انجام این پژوهش، بررسی
جامعه بدنی شهر کرمانشاه بود. اشتیاق شغلی در بین معلّمان تربیت

گیری بدنی شهر کرمانشاه بود. روش نمونهمعلّمان تربیتآماری 
 امهنکنندگان پرسششرکت د.نفر بو 481تصادفی ساده و حجم نمونه 

برای . ندرا تکمیل نمود اشتیاق شغلی معلّمان مقیاس و منزلت اجتماعی
یابی معادالت مدلای و آزمون تی تک نمونهتحلیل اطالعات از 

 گیریمدل اندازهپایایی  وایی ور( استفاده گردید. SEMساختاری )
منزلت اجتماعی نشان داد  اینمونهآزمون تی تک جینتا .تأیید شد

( در جامعه مورد 91/4 ± 23/0) اشتیاق شغلیو  (18/4 ± 10/0)
همچنین بین معلّمان زن و مرد  .بودمتوسط  حدّ  تر ازمطالعه پایین

مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که تفاوت معناداری دیده نشد. 
، به ( دارد=18/0β) اشتیاق شغلی دارداثرات مثبتی بر  منزلت اجتماعی

از واریانس اشتیاق شغلی معلّمان  00/0عالوه منزلت اجتماعی 
به  توجّه اهمیّتمطالعه  ینحاصل از ا یجنتا بدنی را تبیین نمود.تربیت
اشتیاق  ارتقای برای عاملی منزلۀ به را آن و نشان معلّمان را منزلت

  .کندمی مطرح مدرسه شغلی در
 هاي کليديواژه

 زش.جذب کار شدن، شوق کار شدن، وقف کار شدن، احترام، ار
 
 
 
 
 
 

The  purpose of this study was to investigate the 

effect of perception social Status on work 

engagement in teachers of physical education in 

Kermanshah city. The statistical population consist 

all teachars of physical education in Kermanshah 

city. Simple random sampling method and sample 

size were 218 people. Participants completed 

social Status questionnaire and Utrecht Work 

Engagement Scale. The data analysis was 

performed using one-sample t-test and Structural 

Equation Modeling (SEM). Validity and reliability 

of the Measurement models were confirmed.The 

results of single-sample t-test showed that the level 

of perception social prestige (2.71 ± 0.60) and 

work engagement (2.36 ± 0.49) in the studied 

society were lower than average. The Structural 

equation modeling revealed that social Status 

effected on work engagement (β=0.71). In 

addition, perception social Status also explains 

0.50 work engagement variances. The results of 

this study show the importance of paying attention 

to the social Status of teachers and make it as a 

factor in promoting work engagement at school. 
Keywords: Vigor, Dedication, Absorption, 

Respect,Valu. 
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 همقدم

سازمان آموزش و  ،کشوری هر در هاسازمان نیترماز مهّ یکی
 هاگونه سازماننیا شرفتیپ یپرورش است و از عناصر اصل

 نیتریکه به عنوان اصل یمانو اثربخش  معلّ زهانگیبا معلّمان
با داشتن سطح  توانندیم یریادگیو  یاددهی ندآیعنصر فر

 ینظام آموزش یبخشاثر اق،یو اشت هیّروح زه،یاز انگ ییباال
نیروی انسانی ماهر و  (. بدون شک40)کنند نیکشور را تضم

ای کارآمد یکی از مهمترین ابزارها برای رسیدن به هدف ه
سازمان است زیرا نقش مهمی در افزایش و کاهش اثربخشی 
و در نتیجه بهره وری سازمان دارد، یعنی اگر سازمان از 
بیشترین سرمایه و بهترین فناوری و امکانات برخوردار باشد اما 
فاقد نیروی انسانی مولد و اثربخش باشد به هدف خود نخواهد 

قان محقّ یمتوال انیت در طول سالعلّ نیبه هم(. 40رسید)
را که بر عملکرد معلّمان و به دنبال آن  یرونیو ب یعوامل درون

در میان  .اندنموده یآموزان مؤثر است، بررسعملکرد دانشبر 
 ءها جزمعلّمان سال یشغل یفرسودگ عوامل مختلف،

به خود جلب کرده  یادی راقان زمحقّ توجّه بود که یموضوعات
      گرا ومثبت یروانشناسهای یهنظر اخیراً کهاینتا  ،بود
گرا بر مطالعه مثبت یشناسروان (.98)یان شدآن ب یهاشاخه
و  یشناخت روان یستیو بهز یمثبت، شاد یهاتجربه یعلم

 یماندوه و مفاه یهابر نشانه أکیدت یمثبت به جا یمنابع انسان
مفهومی است که  شغلی (. در واقع اشتیاق20دارد)تمرکز  یمنف
کار و در  محیط در شناسیروان مثبت هایجنبه به وجّهت در

مدّت تضاد با فرسودگی شغلی که به صورت استرس طوالنی
در کار و از دست رفتن منابع، نگرش منفی نسبت به کار و 

   پاسخ از بخشی به عنوان شود؛کاهش عملکرد آشکار می
 این به(. 80است) گرفته قرار توجّه مورد گرامثبت شناسانروان

 در ایویژه جایگاه شغلی اشتیاق اخیر هایسال در ترتیب،

 برخی جایگزین زیادی حد تا و کرده پیدا مدیریّتتفکّرات 

 شده تعهد و انگیزش شغلی، رضایت همچون سنتی مفاهیم
 کار با کامالً دارند، شغلی اشتیاق کارکنان که (. زمانی81است)

 کارکنانی چنیندارند.  باالیی بسیار انگیزش و شده عجین

 و تحرّک دارند، کارشان به نسبت زیادی اشتیاق و شور
 که کننداحساس می   و دهندمی بروز خود از خالقیّت

 (.  اشتیاق41شود )می منجر سازمان پیشرفت به شانمشارکت

 هاسازمان دغدغۀ است و امروزه  بیشترین عملکرد محرک

(. 81است) ارک محیط در انسانی نیروی انرژی یافتن تحلیل
 کشور 81 کارکنان نتایج پژوهش انجام گرفته روی کهبطوری

 در که دهدمی نشان 4001تا  4009های جهان در فاصله سال

 14 ندارند، شغلی اشتیاق جهان کارکناندرصد  42 مجموع

 از درصد 82 تنها و دارند متوسطی شغلی درصد اشتیاق
 (. اشتیاق23ستند)ه برخوردار توجهیقابل و باال شغلی اشتیاق

با و مثبت افراد نسبت به شغل خود  یذهن حالتیعنی  شغلی
و جذب کار ، 4وقف کار شدن، 8داشتن به کار شوق یهایژگیو
 بهو خاص،  یتموقّ یحالت یو به جا شودیم یفتوص 9نشد

در  اشتیاق(. 80)کندیاشاره م یرثابت و فراگ یشناختحالت روان
زیرا این موضوع  ؛آیدیبه شمار م یای حیات، سازهحوزۀ آموزش
برای آنها  یدر انگیختگ یو عامل یابدیم انتقال انآموزبه دانش
معلم،  اشتیاق(. بنابراین 99آید)به حساب می ت استموفقیّ
م در کار خودش است که ارتباط مستقیم از تالش معلّ یحاک

(. با ایجاد اشتیاق شغلی 81و 1)دارد  های اوو نگرش باعملکرد
انسجام و وحدت میان کارکنان سازمان پدید می آید که به 

 (.41معنای رسیدن به نتایج مطلوب برای فرد و سازمان است)
بر آن بأر   ییباالبأاال  ررییتأثتأأث  دردر  توانتوانییرا مرا م  ییشغلشغل  اقاقییاشتاشت  ییباالباال  تتیّیّاهماهم آن 
  ،،ییشغلشغل  ییخشنودخشنود  ،،ییمانند عملکرد شغلمانند عملکرد شغل  ییمهم سازمانمهم سازمان  ییرهارهایّیّمتغمتغ
کاهش غو ابتکأار، کأاهش غ  تتییأخالقخالق  ،،یید سازماند سازمانتعهّتعهّ کار،  نانکارکنأان  بتبأتییو ابت و و   کارک

کاردورویزیرکأأاردوروی بود روح، بهبأأود روحزیر جاکارکنأأان، کأأاهش جابأأه جأأا  ههییأأ، به به  کاهش جا نان،    ییییکارک
هرهبهأرهو و   زهزهییانگانگ  ششییکارکنان، افزاکارکنان، افزا فزاافأزا  ،،ییورورب ناتوانأا  ششییا جذب جأذب   ییییتوا

شغلی هأای شأغلی ، ارتقاء نگرش، ارتقاء نگرشکارکنان با استعداد خارج از سازمانکارکنان با استعداد خارج از سازمان های 
(. با توجأه 99، 1)دانستدانست  آموزانآموزانمعلمی و بهبود یادگیری دانشمعلمی و بهبود یادگیری دانش
 ها، محققأان بأه بررسأی زماننتایج مثبت اشتیاق شغلی در سا

آینأدهای اثرگأذار بأر اشأتیاق شأغلی در میأان کارکنأان پیش
( به ارائأۀ مأدل    4001اند. در این میان باکر و دیروتی )پرداخته

 2R-JDاشتیاق شغلی بر اساس مأدل تقاضأا و منأابع شأغلی
شود که منابع شغلی )مثأل اند. بر این اساس فرض میپرداخته

، اسأتقالل، بأازخورد و...( و منأابع شخصأی حمایت اجتمأاعی
کارکنان )مثل ادارک خودکارآمدی، اعتماد بأه نفأس، انعطأاف    
پذیری، تنوّع مهارت و...( بصورت مستقل یا ترکیبی از عوامأل   
زمانی که تقاضاهای شغلی )فشار کار، تقاضاهای ذهنی، روانی، 

کنند و می بینیاشتیاق شغلی رو پیش -جسمانی و...( باال باشد
اشتیاق شغلی باالتر بر عملکأرد شأغلی تأأثیر مثبأت دارد. بأه 
همین ترتیب کارکنانی که اشتیاق و عملکأرد بأاالتری دارنأد، 
قادر به ایجاد و تقویّت منابع خود بوده و در طول زمان اشتیاق 

هأای بیشتری و درنتیجه عملکرد بأاالتری دارنأد. در پأژوهش
منأابع شخصأی مثأل سأرمایه مختلفی تأأثیر منأابع شأغلی و 

بینی، امیدواری و روانشاختی با چهارمؤلفۀ خودکارآمدی، خوش
(. سأرمایه روانشأناختی، 99(. جأوّ مدرسأه )81پأذیری)انعطاف

(. بأأه عنأأوان 0پأأذیری سأأازمانی)هویأأت سأأازمانی و جامعأأه
 جنبۀجنبۀاند. اما متغیرهای  اثر گذار بر اشتیاق  بررسی و تأیید شده

ستاسأت مدّنظرمأدّنظر پژوهشپژوهش ایناین دردر کهکه مهمیمهمی  هایهأایپژوهشپأژوهش دردر وو ا

                                                                     
1.Vigor 

2. Dedication 

3. Absorption 

4. job demands-resources 
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شده، اثر منزلت اجتماعی بر اشتیاق شده، اثر منزلت اجتماعی بر اشتیاق  پرداختهپرداخته آنآن بهبه کمترکمتر دیگردیگر
 انتظاراتانتظارات وو متقابلمتقابل رفتاررفتار چگونگیچگونگی شغل،شغل، هرهر منزلتمنزلت  شغلی استشغلی است

 بهبأه دهیدهیساختساخت دردر رارا آنانآنان کند وکند وشاغالن را تعیین میشاغالن را تعیین می ازاز جامعهجامعه

 گوناگون،گوناگون، کشورهایکشورهای ساند. درساند. درررمیمی یارییاری اجتماعیاجتماعی هایهایتعاملتعامل 

 توانندتوانندمیمی کشورکشور هرهر مردممردم وو دارددارد رارا ویژۀ خودویژۀ خود منزلتمنزلت شغلیشغلی ررهه

ند )دهنأد ) تشخیصتشخیص همهم ازاز رارا پایینپایین یایا باالباال با منزلتبا منزلت مشاغلیمشاغلی (. (. 4242ده
کاراناز دیدگاه  فوجی و همکأاران لت(، منزلأت40804080))  8از دیدگاه  فوجی و هم شان     شأغلی نشأان      (، منز شغلی ن

فهحرفأه یایا شغلشغل یکیک توسطتوسط شدهشده ارائهارائه اجتماعیاجتماعی موقعیّتموقعیّت دهندۀدهندۀ  حر

شغلمنزلت شأغل(، (، 40884088))  4و همکارانو همکاران  کانگکانگ(.اما (.اما 8282است)است) خاصخاص   ییمنزلت 
را را   آنهاآنها سازمان و شغلسازمان و شغل  یرون،یرون،بب  یاییایدندن  ینکهینکهادراک کارکنان از اادراک کارکنان از ا  رارا

مچگونأأه مأأ نه  یفیننأأد تعریأأفببییچگو ند تعر ند)نماینأأد)میمأأی  ین لوئر و موتلأأأوئر و (. (. 4949نمای موت
ماعی را در دو عواملی مأوثر بأر منزلأت اجتمأاعی را در دو   ( ( 40834083))9وکسلوکسلیی لت اجت بر منز موثر  عواملی 

دسته تقسیم بندی کرد. دسته اول شامل عوامل حرفه ای می دسته تقسیم بندی کرد. دسته اول شامل عوامل حرفه ای می 
شباشدکه اولویت و ترک شغل، آموزش شأ ست غل معلمأی، سیاسأت باشدکه اولویت و ترک شغل، آموزش  می، سیا غل معل

مد شغل معلمی، شرایط پذیرش در شأغل معلمأی، سأطح درآمأد  سطح درآ می،  شغل معل شغل معلمی، شرایط پذیرش در 
شرایط معلم، فرصت و ارتقاء شغلی، شرایط انگیزشی و درآمد، شأرایط  معلم، فرصت و ارتقاء شغلی، شرایط انگیزشی و درآمد، 

صمتصأم  ییهاهأا  سمسأمییو مکانو مکان  ییمشارکت استقالل حرفه امشارکت استقالل حرفه ا  کاری،کاری،   ممییت
نان در موزان، حضأور زنأان در آسازمان حرفه ای، سن دانش سازمان حرفه ای، سن دانش   ،،ییررییگگ ضور ز موزان، ح

سته دوم، عواتدریس را در بر می گیرد و دسأته دوم، عوا فه ای مأل غیرحرفأه ای تدریس را در بر می گیرد و د مل غیرحر
یدگاه اجتماعی را مد نظر قرار می دهد کأه شأامل: دیأدگاه   عملکرد شامل: د که  اجتماعی را مد نظر قرار می دهد 

ستگاه جامعأأه در مأأورد آمأأوزش، نقأأش متغیأأر آمأأوزش، خواسأأتگاه  موزش، خوا یر آ قش متغ موزش، ن مورد آ عه در  جام
می اجتماعی معلمان، تصور معلم در رسانه ها را مد نظر قأرار مأی  قرار  اجتماعی معلمان، تصور معلم در رسانه ها را مد نظر 

ماعیاجتمأاعی ی در ابعاد(. بطور کلی منزلت شغل(. بطور کلی منزلت شغل9191دهد)دهد)  سهسأه بهبأه اجت

مالاعمأال برایبرای شغلشغل قدرتقدرت( 8: دارددارد بستگیبستگی عاملعامل  فردی؛فأردی؛ ارادهاراده اع
یزانمیأزان( 4 یازاتامتیأازات م سبکسأب برایبأرای شغلشأغل امت مددرآمأد ک ( ( 9 ثروت؛ثأروت؛ وو درآ

هد)ارائأه مأی دهأد) جامعهجامعه بهبه شغلشغل کهکه خدماتیخدماتی می د ئه  ثال (. بطأور مثأال 4242ارا طور م (. ب
 بهبأه پزشکی،پزشکی، شغلشغل مانندمانند بااهمیّت،بااهمیّت، وو پُردرآمدپُردرآمد قدرتمند،قدرتمند، مشاغلمشاغل

 اجتماعیاجتماعی منزلتمنزلت مقابل،مقابل، دردر وو دارنددارند احترام بیشتریاحترام بیشتری معمولمعمول طورطور

ست تأر اسأت پایینپأایین ندارند،ندارند، یازییازیامتامت یایا قدرتقدرت کهکه کارگریکارگری مشاغلمشاغل تر ا
قات در زمینأأۀ بررسأأی منزلأأت اجتمأأاعی معلّمأأان تحقیقأأات   (.(.22)) مان تحقی ماعی معلّ لت اجت سی منز نۀ برر در زمی

تریمنگوناگونی انجام شده اسأت. از دیأدگاه تأریمن یدگاه  ست. از د (. (. 2020،)،)((40024002))  2گوناگونی انجام شده ا
به به جنبأ، توجّ، توجّمعلمیمعلمی  مراد از منزلتمراد از منزلت نومعنأو  ۀۀه به جن مشأغل معلمأ  ییمع و و   ییشغل معل
ّاز معلّمان و توجّأ  ییاحترام و قدرداناحترام و قدردان ستانداردهاه بأه اسأتانداردهااز معلّمان و توج به ا   ییمادمأاد  ییه 

تأمو تأأم  ییشغلشأغل  یتیتمناسب، امنمناسب، امن  ییشغلشغل  یاییایاادستمزد و مزدستمزد و مز  یعنییعنی   ینینو 
ماعیاجتمأاعی پایگاهپایگاه بررسیبررسی(. در (. در 2020))مان استمان استمعلّمعلّ  ییبرابرا  ییاجتماعاجتماع  اجت

 بهبه المللیالمللیبینبین سطحسطح دردر معلّمانمعلّمان دیگردیگر وو تایوانتایوان کشورکشور دردر معلّمانمعلّمان
لی،المللأی،بینبأین سطحسطح دردر کهکه یافتهیافته دستدست نتیجهنتیجه ایناین  دردر مانمأانمعلّمعلّ المل

 اراربرخوردبرخورد پایینپایین اجتماعیاجتماعی  پایگاهپایگاه یکیک ازاز مشاغلمشاغل سایرسایر بابا مقایسهمقایسه

                                                                     
1. Fujishiro & et al 

2. Kang & et al 

3 . Mutluer & Yüksel 

4. Treiman 

 کارکار نیروینیروی زیادزیاد تعدادتعداد نظام،نظام، بابا مخالفتمخالفت بهبه مسألهمسأله ایناین وو هستندهستند

 یکیک وو گردیدهگردیده منجرمنجر معلّمانمعلّمان آموزشیآموزشی تواناییتوانایی تتکیفیّکیفیّ کاهشکاهش یایا

جودوجأود بهبه اجتماعیاجتماعی پایگاهپایگاه دردر رارا ناهمنواییناهمنوایی ساسأ آوردهآورده و ماامأا ت.ت.ا  دردر ا
 باالییبأاالیی سطحسطح دردر عمدهعمده بطوربطور معلّمانمعلّمان آموزشیآموزشی تواناییتوانایی  ،،تایوان

خود راضی هستند. اولمیرا و مک خود راضی هستند. اولمیرا و مک   داشته و معلّمان از حرفۀداشته و معلّمان از حرفۀ قرارقرار
جه( در پژوهشأی در اسأترالیا بأه نتیجأه40044004دانیل )دانیل ) به نتی سترالیا  شی در ا شابهمشأابه ایای( در پژوه  م

 بابا همراههمراه دانشگاهیدانشگاهی تحصیلتحصیل شرایطشرایط بررسیبررسی طبق اینطبق این رسیدند،رسیدند،
عهجامعأه وو کارکأار محیطمحیط دردر معلّمانمعلّمان تجربیاتتجربیات صاًمخصوصأاً جام معجوامأع مخصو  جوا

چاردپرتیچأارد (.(.2020دارد)دارد) تأثیرتأثیر آنانآنان شغلیشغلی منزلتمنزلت افزایشافزایش بربر محلیمحلی  پرتی

جات معلمین را در کشورهای اروپأایی کأه درجأات دیدگاه دیدگاه (، 4009) که در پایی  معلمین را در کشورهای ارو
به صنعتی متفاوتی دارند )جمهأوری آلمأان و ایرلنأد( نسأبت بأه  سبت  ند( ن مان و ایرل هوری آل صنعتی متفاوتی دارند )جم

ستشان بررسأی نمأوده اسأتت اجتماعیت اجتماعینقش و وضعیّنقش و وضعیّ موده ا سی ن مانمعلّمأان  .شان برر   معلّ
ضعیّدریافت بهتری از وضأعیّ  ایرلندیایرلندی عه ت خأود در جامعأه دریافت بهتری از و خود در جام شتندداشأتندت  و و   دا

ّای اهمیّأنسبت به معلمین آلمانی به وضعیت حرفهنسبت به معلمین آلمانی به وضعیت حرفه تری ت کمتأری ای اهمی ت کم
جام ، بأا انجأام 40894089در سال در سال   0. مؤسسه وارکی جیمز. مؤسسه وارکی جیمز((2020دهند)دهند)میمی با ان  ،

هان، جهأان،   هأایاز تمامی قأارهکشور کشور   4848پیمایشی وسیع در میان پیمایشی وسیع در میان  ج
  ینیأنااشأن و احترام معلم را در سطح دنیا مورد بررسی قرار داد. شأن و احترام معلم را در سطح دنیا مورد بررسی قرار داد. 

ندبنأدکه متوسط رتبهکه متوسط رتبه  یافتیافتمطالعه درمطالعه در ترام احتأرام   ییب لت و منزلأت اح   ییبرابأراو منز
شانتخصص و حرفه بود کأه نشأان  82معلم رتبه هفتم از معلم رتبه هفتم از  که ن نددهنأدتخصص و حرفه بود    ۀۀده

  یانیانمم  ییتفاوت معنادارتفاوت معنادار. همچنین . همچنین حرفه استحرفه است  ینینمتوسط امتوسط ا  یگاهیگاهجاجا
مشان به حرفه معلمأجوانجوان  للنسنس  یقیقکشورها درباره تشوکشورها درباره تشو جود وجأود   ییشان به حرفه معل و

  یلیلتماتما  یشتریشترو مصر بو مصر ب  یهیهترکترک  ی،ی،کره جنوبکره جنوب  ین،ین،در چدر چ  والدینوالدین  داشت.داشت.
مداشتند که فرزندانشان بأه معلمأ به معل ندآورنأد  ییرورو  ییداشتند که فرزندانشان  برای و بأرای   آور برای بأرای و 

ترام و معلّمأأان احتأأرام و  مان اح شتریمنزلأأت بیشأأتریمعلّ لت بی ئل قائأأل   منز ند.بودنأأد.قا شتریشأأتردر بدر ب  بود   ی
که باور بودند کأه   ینیندهندگان بر ادهندگان بر اپاسخپاسخ  یشتریشتربب  یی،یی،اروپااروپا  ییکشورهاکشورها باور بودند 
نشدانأأش براآمأأوزان بأأرادا موزان  ممأأان احترامأأمعلّمعلّ  ییآ ئل نقائأأل ن  ییمان احترا ستند)یسأأتند)قا  (.(.2020ی
( هرکدام در پژوهشی 4080)1( و سایمیونیدیس4080)1مونتیرو

جداگانه منزلت اجتماعی معلمان را در سطح پأایین و متوسأط 
( در پژوهشأی 4083وکسل)و ی موتلوئر (.90،21ارزیابی کردند)

به این نتیجه رسید که معلمان دیدگاه منفأی در مأورد منزلأت 
( در پژوهشأی 4083)1(.کیأانی و همکأاران91اجتماعی دارنأد)

منزلت اجتمأاعی معلمأان تربیأت بأدنی را بأاالتر از میأانگین 
 (.43گزارش کردند)

( در پژوهشأأی میأأزان منزلأأت 8934فیروزجائیأأان و گرامأأی)
ان متوسأأطه شأأهر خلخأأال را پأأایین ارزیأأابی اجتمأأاعی دبیأأر

( در پژوهشی به این نتیجأه رسأید 8939(. طیبی نیا)89کردند)
که رفاه اقتصادی یکی از عوامل مهم ارتقاء منزلأت اجتمأاعی 

                                                                     
5.Varkey Gems 

6. Monteiro 

7. Symeonidis 

8 . Kiani & et al 
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در بأأین معلمأأان مقأأاطع ابتأأدایی، راهنمأأایی و متوسأأطه           
( در پژوهشی بأه ایأن 8932(.جهانگیری و علمی)21می باشد)

جه رسیدند که میزان منزلت اجتماعی معلمان مشکین شهر نتی
متوسط می باشد و توجه به حقوق و مزایایی معلمان منجر بأه 

(. بهرامأی و 48افزایش منزلت اجتماعی در آنهأا خواهأد شأد)
( با تحقیقی با جامعه آماری متفاوت 8931رحیم زاده فیض آباد)

رسأید کأه  از معلمان)پرستاران شهر بیرجنأد( بأه ایأن نتیجأه
منزلأأت اجتمأأاعی نیأأز در بأأین ایأأن جامعأأه آمأأاری پأأایین            

شان داد نشأان داد ( 8930(.نتایج تحقیق توسلی و همکاران)1می باشد) ن
و متغیأر حقأوق و  که منزلت اجتماعی معلمان پایین می باشدکه منزلت اجتماعی معلمان پایین می باشد

مزایای شغلی بیشأترین تأاثیر را بأر منزلأت اجتمأاعی داشأته 
( در پژوهشأی بأه ایأن 8931(. مهأدیان و همکأاران)21است)

سأازمانی، اقتصأادی، بُعدنتیجه رسیدند کأه معلمأان در چهأار 
اجتماعی و شخصی از منزلت اجتماعی پأایینی برخأوردار مأی 
باشند و تنها تعداد کمأی از معلمأان بأه دلیأل پررنأگ بأودن 

معنوی حرفأأه معلمأأی از منزلأأت اجتمأأاعی شأأان راضأأی بُعأأد
فزلأت اجتمأاعی حرفأفرآیند کاهش منفرآیند کاهش منبطور کلی بطور کلی (. 94هستند) ماعی حر لت اجت   ۀۀز

گرایش معلمی در ایران، نتایج زیانباری در پی داشته است که گأرایش  معلمی در ایران، نتایج زیانباری در پی داشته است که 
فهنداشتن جوانان مستعد و توانمنأد بأه ایأن حرفأه ین حر به ا ند  ساس احسأاس  (.4)نداشتن جوانان مستعد و توانم اح

شغلیکاهش انگیزش شأغلی  (.(.99))سرخوردگی و اضطراب شغلیسرخوردگی و اضطراب شغلی   (.(.4444))کاهش انگیزش 
صاب و بأأروز نارضأأایتی در میأأان معلّمأأان بأأه صأأورت اعتصأأاب و  صورت اعت به  مان  یان معلّ ضایتی در م بروز نار

گویی معراهپیمایی، کاهش تأثیر نقأش الگأویی مع قش ال نشلّمأان بأرای دانأشراهپیمایی، کاهش تأثیر ن برای دا مان              لّ
سل ناکارآمدی نهاد تعلیم و تربیت بأرای پأرورش نسأل و و   آموزانآموزان پرورش ن برای  ناکارآمدی نهاد تعلیم و تربیت 
له از جملأه (. (. 8484))(. بی تفاوتی سأازمانی و زیرکأاردروی 91))آیندهآینده از جم

 آید.آید.این پیامدها به شمار میاین پیامدها به شمار می
دهد که اوالً شغل معلمی با تقاضاهای بررسی ادبیات نشان می

تحقیقأات انجأام ذهنی باال در کار شناخته شده اسأت و ثانیأاً 
شده منزلت و اشتیاق معلّمان را بصورت کلی بررسی نمأوده و 

اند. در حأالی های درسی قائل نشدهها و رشتهتفاوتی بین گروه
بدنی ماهیّت عملی داشأته و که از یک سو شغل معلّمان تربیت

با تقاضاهای جسمی و ذهنی توأمان همأراه اسأت و از سأوی 
دهد کأه نگأرش مثبتأی ان میهای متعددی نشدیگر پژوهش

بأدنی و جایگأاه آن در مأدارس وجأود نسبت به درس تربیأت
فی رسد نگرش منفأی بنابراین به نظر میبنابراین به نظر می(. 93،92،41،88،8ندارد) رسد نگرش من

پایینآموزان و اولیاء ایشان، جایگاه پأاییناز سوی همکاران و دانشاز سوی همکاران و دانش   آموزان و اولیاء ایشان، جایگاه 
ناردرس تربیت بدنی نسبت به سایر دروس آموزشگاهی، در کنأار   درس تربیت بدنی نسبت به سایر دروس آموزشگاهی، در ک

یط نامناسب، نبود مواد آموزشی مشخص، یط نامناسب، نبود مواد آموزشی مشخص، کمبود امکانات و محکمبود امکانات و مح
مره درس و... اهمیأت بأودن نمأره درس و... ارزشیابی، بیارزشیابی، بی بودن ن یت  ند ادراک توانأد ادراک میمأیاهم توا
بدنی را نسبت به شأن و جایگاه خود در مدرسه بدنی را نسبت به شأن و جایگاه خود در مدرسه معلّمان  تربیتمعلّمان  تربیت
حتو جامعه تحأت ین ثأأثیر قأرار دهأد. بنأابراین هأدف اصألی ایأن و جامعه ت صلی ا هدف ا نابراین  هد. ب قرار د ثأثیر 

پژوهش، پاسخ به این سوال اصلی می باشد که ادراک معلّمان پژوهش، پاسخ به این سوال اصلی می باشد که ادراک معلّمان 
خود و بدنی شهر کرمانشاه از وضعیّت منزلت اجتماعی خأود و تربیت تربیت  بدنی شهر کرمانشاه از وضعیّت منزلت اجتماعی 

 چگونه است؟ارتباط این متغیر بر اشتیاق شغلی ارتباط این متغیر بر اشتیاق شغلی 

 

 

 

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش   8شکل                  

 تحقیق روش

و بأر حسأب روش  حیأ  هأدف کأاربردی حاضأر از پژوهش
جامعأه  .یابی و همبستگی اسأتپژوهش توصیفی از نوع زمینه

بدنی زن و مرد شهر کرمانشأاه بودنأد. از معلّمان تربیت آماری
آنجا که متخصّصان معادالت ساختاری، حجم نمونه را حأداقل 
پنج و حداکثر ده برابر تعداد متغیّرهای مشأاهده شأده توصأیه 

متغیأر  40(. با توجأه بأه اینکأه در ایأن پأژوهش 22کنند)می
ن شأد، نفأر تعیأی 400پذیر وجود داشت حجأم نمونأه مشاهده

نامه عودت همچنین از آنجا که امکان داشت تعدادی از پرسش
داده نشود یا ناقص تکمیل گأردد، در ایأن پأژوهش بأه روش 

نفر به عنوان نمونه تحقیأق در  400گیری تصادفی ساده نمونه
صورت حضوری و در جلسات صورت حضوری و در جلسات ها به نامهپرسش. . نظر گرفته شد

سخپاسأخار در اختیگانه گانه های آموزشی نواحی سههای آموزشی نواحی سهسرگروهسرگروه ندگاندهنأدگانپا  ده
نامأه بطأور کامأل پرسأش 481در نهایأت تعأداد  قرار گرفت.

تکمیل شده بود که در تجزیأه و تحلیأل مأورد اسأتفاده قأرار 
 گرفت.
هأای نامأه ویژگأیآوری اطالعات عأالوه بأر پرسأشدر جمع
 نامۀ استاندارد استفاده شد. شناختی از دو پرسشجمعیّت

نامه منزلأت اجتمأاعی سشنامه منزلت اجتماعی. پر( پرسش8
( تنظأأیم و تأأدوین 8934بأأر اسأأاس مطالعأأات فیرزوجائیأأان )

گردیده است روایی آن بر اساس روایی محتوا و پایأایی آن بأر 
درصد برآورد شده بود، این پرسشنامه  10اساس آلفای کرونباخ 

باشد و هدف آن ارزیابی منزلأت اجتمأاعی سؤال می 88شامل 
رام و نفأوذ، درآمأد و ثأروت و احتأامل افراد از ابعاد مختلف ش

رام و نفأوذ، احتأبُعد  2تا 8ارزش و اهمیّت بوده است. سؤاالت 
 88تا  1بعد درآمد و ثروت و در نهایت سؤاالت  1تا  0سؤاالت 

دهأی آن بأر دهأد و نمأرهبعد ارزش و اهمیّت را تشکیل مأی
(. )همچنأین 89ای لیکرت بوده است)اساس مقیاس پنج گزینه

روایأأی و پایأأایی  "8931"زاده وهش بهرامأأی و رحأأیمدر پأأژ

 منزلت اجتماعی

 احترام
 درآمد

 ارزش
 

 اشتياق شغلی

 قدرت
 تعهد
 جذب
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 (.1پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است()
نامه ابتدا توسط شوفلی، نامه ابتدا توسط شوفلی، این پرسشاین پرسش. 8( مقیاس اشتیاق شغلی4

(.  اما در (.  اما در 2929توسعه پیدا کرد)توسعه پیدا کرد)سؤال  81با ( ( 40014001باکر و ساالنوا )باکر و ساالنوا )
کاران ادامه فرم کوتاه آن با نُأه سأؤال توسأط کالسأن و همکأاران  سن و هم سط کال سؤال تو ُه  ادامه فرم کوتاه آن با ن

چین (، در میان معلّمان کشورهای مختلفی مثل کانادا، چأین 40408484)) (، در میان معلّمان کشورهای مختلفی مثل کانادا، 
خوبی را استرالیا، مالزی و عمان اعتباریابی شد، و نتایج اعتبار خأوبی را  استرالیا، مالزی و عمان اعتباریابی شد، و نتایج اعتبار 

سؤاالت(. سأؤاالت90نامه نشان داد)نامه نشان داد)برای مقیاس نُه سوالی پرسشبرای مقیاس نُه سوالی پرسش در  (. 
سه و سأه   باشدمقیاس هفت ارزشی لیکرت از هرگز تا همیشه می و 

و جذب کار و جذب کار ، ، شدنشدن  وقف کاروقف کار، ، داشتن به کارداشتن به کار  شوقشوق  خرده مقیاسخرده مقیاس
ایج بررسی پایایی و روایی این ایج بررسی پایایی و روایی این نتنماید. نماید. گیری میگیری میرا اندازهرا اندازه  نشدشد

ندازهنامه در بخش آزمون مدل انأدازهپرسشپرسش تهگیأری در یافتأهنامه در بخش آزمون مدل ا یری در یاف های هأای گ
 پژوهش ارائه شده است.پژوهش ارائه شده است.

های نرم افزار اس پأی اس اس و ها یا استفاده از نرم افزارداده
صیفتوصأأأأیف  برایبأأأأرایتجزیأأأأه و تحلیأأأأل شأأأأد.   لیأأأأزرل  تو

ستفادهاسأتفاده استاندارداستاندارد انحرافانحراف وو میانگینمیانگین توصیفیتوصیفی آمارآمار ازاز هاهادادهداده   ا

ضریبمدل با بررسأی ضأریب روایی و پایاییروایی و پایایی شد.شد. سی  فایآلفأای مدل با برر باخ، کرونبأاخ،  آل کرون
یی روایأی روایی سأازه )روایأی همگأرو ، ، 4یشاخص پایایی ترکیبشاخص پایایی ترکیب روا

ای و معادالت ساختاری ای و معادالت ساختاری ( انجام و از آزمون تی تک نمونه( انجام و از آزمون تی تک نمونهواگرا
 شد.شد.  مدل ارائهمدل ارائهو  برای بررسی روابط علّی متغیرها استفادهبرای بررسی روابط علّی متغیرها استفاده

 

 هاي تحقيقهاي تحقيقیافتهیافته

نفر از معلّمأان تربیأت  481کنندگان در پژوهش شامل شرکت
نفأر مأرد  800بدنی مدارس شهر کرمانشاه بودند. از این تعداد 

درصأد( بودنأد. در  19/08نفر نیأز زن ) 889درصد( و 81/21)
نفر بأین  801سال،  90تا  40نفر بین  93بررسی دامنه سِنی؛ 

سال سأن داشأتند. در  28ر نیز باالتر از نف 14سال،  20تا  98
نفأر  33مورد سطح تحصیالت، دو نفر دارای مدرک کأاردانی، 

 00نفأر) 803دهنأدگان یعنأی  مدرک کارشناسی، بیشتر پاسخ
نفأر نیأز دارای مأدرک  1درصد( مأدرک کارشناسأی ارشأد و 

دکتری تخصّصی بودند. در مورد سأابقه خأدمت در آمأوزش و 
نفر شش تأا ده سأال،   804تا پنج سال، پرورش، پنج نفر یک 

سال تأدریس  40نفر نیز بیش از  21سال و  40تا  80نفر  19
ترین روش بأرآورد پارامترهأا و از آنجا که عمومی نموده بودند.

خطای معیار آنها یعنی روش حداکثر درسأت نمأایی بأر پأیش 
های پرت و نرمال بأودن تأک متغیأره و فرض عدم وجود داده

هأای دور افتأاده بأا تعیأین دادهه  استوار است. ابتدا چند متغیر
و و   برای همه موارد تحت مطالعأه بررسأی  9فاصله ماهاالنوبیسفاصله ماهاالنوبیس

                                                                     
1. Utrecht Work Engagement Scale 

2. Composite Reliability (CR) 

3. Mahalanobis Distance 

همچنین در بررسی نرمال بأودن ای یافت نشد. ای یافت نشد. داده دور افتادهداده دور افتاده
های مقادیر چولگی و کشیدگی بأرای همأه متغیرهأای تک متغیره  مه متغیر برای ه مقادیر چولگی و کشیدگی 

بو( قرار داشت و نرمال بأو-99+،+،99مشاهده شده در بازۀ )مشاهده شده در بازۀ ) تک دن تأک ( قرار داشت و نرمال  دن 
نرمال بودن چنأد  2ضریب موردیابا استفاده از با استفاده از متغیره تأیید شد. متغیره تأیید شد. 

، بأا سأطح 02/41 متغیره بررسی شد، مقدار این ضریب برابأر 
که تفاوت معناداری بود، بنابراین با توجّه به این 10/8بحرانی  

 01/4بین متغیرهای مشاهده شده و توزیع نرمال دیأده نشأد )
> tیره تأیید گردید.(، نرمال بودن چند متغ 

جهت بررسی وضأعیت منزلأت اجتمأاعی و اشأتیاق شأغلی در 
با میانگین فرضی  ایجامعه مورد مطالعه، آزمون تی تک نمونه

 ± 10/0) . متغیر منزلأت اجتمأاعی دارای میأانگیناجرا شد ،9
کمتر از میانگین فرضی بود، با توجّه به منفأی بأودن و ( 18/4

تأوان گفأت، اوت از میأانگین مأیآماره تی و معنادار بودن تفأ
تر از متوسط قأرار منزلت اجتماعی در جامعه مورد مطالعه پایین

 داشت. 
 

64/0 =d ،001/0 =p ،26/4- (=212 )t ( ،381/0- 198/0؛- ،CI% 99 )289/0- 

 
 ± 23/0) در متغیر اشتیاق شغلی میانگین بدست آمده برابر

به معنادار بودن  کمتر از میانگین فرضی بود. با توجه(، 91/4
توان گفت از ها و منفی بودن مقدار تی میتفاوت میانگین
تر متوسط قرار کنندگان متغیراشتیاق شغلی پاییندیدگاه شرکت

 داشت. 
 

83/0 =d  ،001/0 =p ،90/12- (=212 )t ( ،984/0- 230/0؛- ،CI% 99 )441/0- 

 
همچنین جهت بررسی مقایسه وضعیت منزلت اجتماعی و 

یاق شغلی در دو گروه معلّمان زن و مرد از آزمون تی دو اشت
گروهی استفاده شد. نتایج بدست آمده در متغیر منزلت 

( و متغیر اشتیاق شغلی p ،01/0-  =t= 394/0اجتماعی )
(810/0 =p ،91/8  =tبود، که نشان می ،) دهد دو نمونه از

ن لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت معنادار نداشتند، بنابرای
میانگین منزلت اجتماعی و اشتیاق شغلی  بین دو گروه معلّمان 

 خانم و آقا متفاوت نبود.

                                                                     
4. Mardia’s coefficient 



 31 8931، زمستان 42مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره ششم، شماره 

 

 
 گیری منزلت اجتماعی و اشتیاق شغلیهای اندازههای برازش مدلشاخص. 8جدول 

 ایشاخص مقایسه شاخص مطلق شاخص مقتصد 

 / df2χ 
 

RSMEA GFI AGFI NFI NNFI CFI RFI IFI 

 <9 قابل قبول

1
9/8 

01/0> 10/0< 10/0< 30/0< 30/0< 30/0< 30/0< 30/0< 

 31/0 39/0 31/0 31/0 31/0 38/0 31/0 010/0 منزلت اجتماعی

 33/0 31/0 33/0 33/0 31/0 38/0 30/0 018/0 19/8 اشتیاق شغلی

 

روایأی بایسأت جهت بررسی مدل ساختاری پژوهش، ابتدا می
تحلیأل عأاملی ری )گیأهای اندازهمدلسازه و نیکویی برازش 

ها(، بررسی و تأییأد شأوند. بأرای بررسأی نامهتأییدی پرسش
های مختلفی وجود دارد که طبق الگوی هویر روایی سازه روش

(. باید روایی همگأرا و روایأی واگأرا 81()4080) 8و همکاران 
بررسی شود تا روایی سازه تأیید گردد. جهت روایی همگرا باید 

رط اول اینکأه، بأار عأاملی معنأادار چهار شرط رعایت شود: ش
+ قرار گرفته باشأد؛ 31/8تا  -31/8باشد یعنی در خارج از بازۀ 
یانگینشأاخص میأانگینباشأد؛ سأوم  0/0دوم بار عاملی بزرگتر از   شاخص م

؛ و چهأارم 0/0( بزرگتأر از AVE))  4848شدهشأده استخراجاستخراج واریانسواریانس
باشد. بأرای روایأی واگأرا  1/0اینکه، پایایی ترکیبی بزرگتر از 

(، که معتبرترین آزمأون در ایأن 8318) 4فورنل و الرکرآزمون 
(. در زمینه نیکویی بأرازش نیأز بأا 81زمینه است بررسی شد) 
هأای بأرازش معرفأی شأده از سأوی توجّه به تعأدد شأاخص

نماینأد ( پیشنهاد مأی4080محقّقان مختلف، هویر و همکاران )
؛ در دسأته هأای اقتصأادی دو شأاخصدر دسأته شأاخص که

هأأای ی مطلأأق دو شأأاخص و در دسأأته شأأاخصهأأاشأأاخص
ای سه شاخص از پأنج شأاخص بایأد بأرازش مناسأب مقایسه

 (.81) داشته باشند تا بتوان برازش مدل را مورد تأیید قرار داد

مرتبه گیری منزلت اجتماعی ابتدا مدل اندازه در بررسی مدل
-جمعو ارزش اجرا شد.  اول شامل سه مؤلفۀ احترام، درآمد

گیری با توجه به دو شرط اولیه روایی ادالت اندازهبندی مع
که تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان  همگرا نشان داد

در متغیر احترام و  9و  4اما سؤال درصد معنادار بودند.  33
در متغیر ارزش و اهمیّت با داشتن بار عاملی  1نفوذ؛ و سؤال 

بنابراین با  شرط دوم روایی همگرا را نداشتند، 0/0کمتر از 
-گیری اجرا و شاخصحذف این سه سؤال مجدداً مدل اندازه

های برازش نشان از برازش مناسب مدل اصالح شده داشت 

                                                                     
1.Hair  & et al 

2. Fornell & Larcker 

منظور بررسی اینکه آیا سه متغیر  (. همچنین به8)جدول 
احترام، درآمد و ارزش به نوبۀ خود عوامل مرتبۀ باالتر منزلت 

مرتبۀ دوم اجرا، که مدل  گیرند، تحلیل عاملیاجتماعی قرار می
(، نشان داده 4در حالت استاندارد و معناداری ضرایب )شکل 

 شده است. 
جهت بررسی روایی سازه اشتیاق شغلی نیز مدل اولیه اجرا و 

گیری برای هر سه مؤلفۀ قدرت، تعهد و جذب معادالت اندازه
و در  0/0تمامی بارهای عاملی با ضریب باالتر از  نشان داد که

شرط اول و بنابراین  درصد معنادار  بودند.  33ح اطمینان سط
های برازش بررسی شاخصشد، دوم روایی همگرا دیده می

مدل نیز حاکی از برازش مناسب مدل اشتیاق شغلی در جامعه 
همچنین به منظور برررسی این (. 8مورد مطالعه بود. )جدول 

عوامل  که آیا سه مؤلفۀ قدرت، تعهّد و جذب به نوبۀ خود،
گیرند، تحلیل عاملی مرتبۀ مرتبۀ باالتر اشتیاق شغلی قرار می

دوم اجرا و مدل در حالت تخمین استاندارد و معناداری ضرایب 
 ( نشان داده شده است.9)شکل 
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 مدل مرتبه دوم منزلت اجتماعی در حالت تخمین ضرایب استاندارد )راست( و معناداری ضرایب )چپ(.. 4شکل 

 (Value؛ و ارزش= Incom؛ درآمد= Respect؛ احترام=SPاجتماعی= )منزلت

 

 

   
 

 مدل مرتبه دوم اشتیاق شغلی در حالت ضرایب استاندارد)راست( و معناداری ضرایب )چپ(. 9شکل 

 (AB؛ و جذب=DE؛ تعهد=VI؛ قدرت= UWES)اشتیاق شغلی=

 

 



 811 8931 پایيز، 49فتار سازمانی در ورزش، دوره ششم، شماره مطالعات مدیریت ر 

 

بی و در ادامه دو شرط دیگر روایی همگرا یعنی پایایی ترکی
بررسی  ،(AVEشده ) استخراج واریانس شاخص میانگین

، حاکی از این بود که 4شد. نتایج نشان داده شده در جدول 

مربوط به دو متغیر منزلت اجتماعی و اشتیاق های مؤلفه برای
میانگین واریانس و  1/0، پایایی ترکیبی باالتر از شغلی

 .رار داشتندو در حد مطلوب ق 0/0استخراجی نیز  باالتر از 
  متغیرها (AVE) ضرایب پایایی و میانگین واریانس استخراجی .4جدول 

 جذب ارزش قدرت تعهد جذب احترام حدمطلوب 

 18/0 19/0 13/0 11/0 11/0 19/0 >1/0 آلفاي کرونباخ

 1/0< 10/0 12/0 11/0 13/0 11/0 11/0 (CR)پایایی مرکب 

ميانگين واریانس 

 (AVE)استخراجی 
0/0< 084/0 108/0 101/0 018/0 083/0 004/0 

 

برای تعیین روایی واگرا استفاده شد، آزمون فورنل و الرکر  که مهمی جهت بررسی روایی سازه، باید روایی واگرا نیز تأیید گردد، معیاری
استخراجی  ین واریانسمیانگ کنند که جذر( تأکید می4003) 8( بود. جهت محاسبه این شاخص هِنسلِر، رینگل و سینکوویس8318)

 پژوهش، باید از حداکثر همبستگی میان آن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان دیگر بیشتر باشد.  مکنون ( هر متغیر )
، نشان داده شده است متغیّرهای پژوهش دارای روایی واگرای مناسب هستند. الزم به توضیح است کأه 9طور که  که در جدول همان

 گیرد.(، در قطر ماتریس همبستگی متغیّرهای مکنون قرار میمیانگین واریانس استخراجی )جذر 
 روایی واگرا )تشخیصی(. 9جدول 

 اشتياق شغلی  منزلت اجتماعی 

 9 4 8 متغيرها 9 4 8 متغيّرها

 - - 121/0 قدرت - - 180/0 احترام

 - 120/0 18/0 تعهد - 101/0 11/0 درآمد

 101/0 13/0 11/0 جذب 140/0 12/0 03/0 شارز

 

معأادالت با تأیید روایی سازۀ هر دو متغیر، مدل اثر منزلت اجتماعی بر اشتیاق شغلی اجرا گردید. از آنجا که یکی از اهداف اسأتفاده از  
ها ایمپیوت گردید. ایمپیأوت کأردن باشد، قبل از اجرای مدل ساختاری دادهگیری مربوط هر سؤال میساختاری، محاسبه خطاهای اندازه

 روشأأأأی اسأأأأت کأأأأه بأأأأا اجأأأأرای آن همأأأأه سأأأأؤاالت مربأأأأوط بأأأأه یأأأأک مؤلفأأأأه ضأأأأمن محاسأأأأبۀ خطأأأأای
آزمون آزمون شود. بنابراین مدل ر مؤلفه خود تبدیل به یک متغیر آشکار میو ه گیری مربوط به هر سؤال، در دل خود مؤلفه جای گرفتهاندازه 

شکل ( و معناداری ضأرایب )شأکل 22جرا و مدل ساختاری در حالت استاندارد )شکل جرا و مدل ساختاری در حالت استاندارد )شکل منزلت اجتماعی بر اشتیاق شغلی اشده اثر شده اثر  ضرایب ) شان داده ( نشأان داده 00( و معناداری  ( ن
 تاری پژوهش بود.تاری پژوهش بود.، حاکی از برازش مناسب مدل ساخ، حاکی از برازش مناسب مدل ساخ22های برازش نشان داده شده در جدول های برازش نشان داده شده در جدول شده است. شاخصشده است. شاخص

 

 
 مدل ساختاری اثر منزلت اجتماعی بر اشتیاق شغلی در حالت ضرایب استاندارد. 2شکل 

                                                                                                                                                    
1. Henseler, Ringle & Sinkovics 
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 در  منزلت اجتماعی بر اشتیاق شغلی اثر مدل ساختاری . 9شکل 

 حالت معناداری ضرایب

 

 های ساختاری پژوهشمدل های برازششاخص. 2جدول 

 / df2χ                           RSMEA GFI AGFI NFI NNFI CFI RFI IFI 

 >30/0 >30/0 >30/0 >30/0 >30/0 >10/0 >10/0 <01/0 <9 قابل قبول 

مدل  
 ساختاری

44/8 091/0 31/0 30/0 33/0 00/8 00/8 31/0 00/8 

 
 گیری و معناداری های اندازهبا توجه به روایی و پایایی مدل

تببین شده  ( بدست آمده، مقدار واریانسβضریب مسیر )
ها نشان داد متغیر منزلت زا بررسی شد. یافتهمتغیر درون

واریانس متغیر اشتیاق شغلی و با  00/0اجتماعی با تبیین 
تأثیر یک متغیر زا فقط تحتکه متغیر درونتوجه به این

در  متغیر اشتیاق شغلی راتوان پذیرفت زا قرار داشت، میبرون
 (.83)کندبینی میحد نزدیک به قوی پیش

 گیریگیریبحث و نتیجهبحث و نتیجه
 داشتن دلیل به بدنیتربیت آموزشگاهی درس دروس بین در

 به همچنین و آن فرد منحصر به هایویژگی و عملی ماهیّت

 ذاتی تمایالت و فطری نیازهای با بودن سازگار علّت
 پرورش و آموزش نظام اهداف به رسیدن برای آموزاندانش 

 برای مؤثر ایوسیله عنوان به اندتومی دارد و ایویژه جایگاه

تربیت    رود و معّلمان ه کارب تربیت و تعلیم اهداف به رسیدن
 بخش ترینمدارس نیز به عنوان متولیّان گسترده در بدنی

 در افراد پرورش تربیتی )آموزشی( در ورزش یعنی ورزش

 ترینپایین از تحصیلی و روانی جسمی، های مختلفزمینه

 مؤثر دبستانی تا دبیرستانپیش هایدوره نییع آموزشی سطح
 هایبخش تمام بر کشور ورزش گذارانپایهو به عنوان  بوده

کلیۀ  بدنی بلکهنه تنها معلّمان تربیت اما تأثیر گذارند. ورزشی
زمانی  ،در نظام تعلیم و تربیت با این موقعیت ممتاز معلّمان
ایستگی وظایف آموزشی خود به خوبی و ش ۀاز عهدند قادر
، و نسبت به دناز شأن و منزلت واالئی برخوردار باشکه د نبرآی

کار خود مشتاق و باانگیزه باشند،  بنابراین هدف این پژوهش 

بدنی و ارتباط ادارک بررسی منزلت اجتماعی معلّمان تربیت
 منزلت اجتماعی با اشتیاق شغلی بود.

هش منزلت کنندگان در پژوها نشان داد از دیدگاه شرکتیافته

تر از حد متوسط ( پایین18/4 ± 10/0اجتماعی با میانگین )
قرار داشت و بین معلّمان زن و مرد تفاوت معناداری دیده 

توسلی و (، 8934های فیروزجائیان و گرامی)نشد، که با یافته
مهدیان و (، 8931بهرامی و رحیم زاده )(، 8930همکاران)
و  (4080ایمیونیدیس )(، س4080مونتیرو) (، 8931همکاران )

همخوانی ( 4083)وکسلی موتلوئر و
که با پژوهش جهانگیری (. در حالی89،21،21،91،94داشت)
( که سطح منزلت 4083( و کیانی و همکاران)8931و علمی)

-اجتماعی معلّمان را  متوسط و باالتر از آن ارزیابی نموده 

 به این (. تفاوت در نتایج، احتماال48،43ًخوان نبود)بودند هم
دلیل است که در پژوهش حاضر منزلت درک شده معلّمان 

که در پژوهش جهانگیری و مورد بررسی قرار گرفت در حالی
آموزان نسبت به منزلت اجتماعی ( دیدگاه دانش8931علمی)

همچنین رفاه  حرفۀ معلمی مورد توجه  قرار گرفته است.
یکی از  اقتصادی در بیشتر پژوهش ها انجام شده به عنوان

عوامل مهم ارتقاء منزلت اجتماعی در بین معلمان مشخص 
در رابطه با منزلت اجتماعی دو دیدگاه (. 21،48شده است)

کارکنان از خود ادراک  را یمنزلت شغلوجود دارد: گروهی 
ینند بیرا چگونه م آنها سازمان و شغل یرون،ب یایدن ینکها

درک  فت: منزلتتوان گبنابراین می (.49نمایند)تعریف می
 معلّمان )منزلت درونی(  شد
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 در آموزش گذاریارزش چگونگی شاخص منزلۀ به تواندمی
نماید، اما بر اساس دیدگاه  عمل آن کل ارزش و جامعه یک

 شده ارائه اجتماعی موقعّیت دهندۀنشان شغلی دوم منزلت

(.که از این منظر، 82است) خاص حرفۀ یا شغل یک توسط
 چگونگی معلّمان )منزلت بیرونی( از سبت بهن جامعه برداشت

 به نسبت آموزشی دارند، اعتماد نظام عملکرد بر تاثیری که

(. بنابراین 80نظام آموزشی است) اصالح چگونگی و معلّمان
 واقف معلم، یعنی خودباوری درونی عوامل از حاصل تأثیرات

 درونی، نفس عزّت احترام، و اعتبار خود، توانمندی به بودن

گیری هستند که در شکل ایپایه مضامین از مقام و ایگاهج
 حرفه هرشود گفته می درک شده معلّمان مؤثر است. منزلت

 اگر سازند. بنابراینمی را آن اعضایش که است چیزی آن

 به خاطر تعلّق از و دارند نگه باال را نفسشان به اعتماد اعضا
 و منافع محافظ کنند، غرور احساس شغلی چنین

اما مسئله مهم دیگر در  .بود خواهند خودشان استانداردهای
. چرا که از استمعلّمان  های اقتصادیدغدغه این زمینه، 

 جمله عوامل مؤثر بر بر منزلت اجتماعی هر حرفه میزان

 تیّوضعثروت است،  و درآمد کسب برای شغل امتیازات
 یمعلّمان اکنون مشکل اصل یو اقتصاد یشتیمع ،یرفاه
 پی توان می مازلو مراتب سلسله به نگاهی است با مانمعلّ

های  عهده نیاز از جامعه معلمان از بسیار هنوز که برد
رود که  نمی اند. بنابراین انتظار نیامده بر خود فیزیولوزیکی

نیازهای  تأمین از باالتر مرحله به رسیدن برای ای انگیزه
شود که  می باع  مشکالت معیشتی داشته باشند. خود اولیه

شخصی،  چنین باشد و سوم و معلم در پی یافتن شغل دوم
وقت و حوصله کافی برای شغل اصلی خود نخواهد داشت و 
دست زدن به شغل های دوم باع  تضعیف عزت درونی و 
منزلت اجتماعی او خواهد شد. بر اساس نتایج تحقیقات انجام 
ای شده، فرآیند کاهش منزلت اجتماعی حرفه معلمی، پیامده

زیانباری داشته است که گرایش نداشتن جوانان مستعد و 
توانمند به این حرفه، احساس سرخوردگی و اضطراب 
شغلی،کاهش انگیزش شغلی، بروز نارضایتی در میان معلمان 
به صورت اعتصاب و راهپیمایی،کاهش تاثیر نقش الگوی 
معلمان برای دانش آموزان و در نهایت ناکارآمدی تعلیم و 

برای پرورش نسل آینده از جمله این پیامدهاست. از  تربیت
این رو برای کاهش و حذف چنین پیامدهای باید منزلت 
اجتماعی حرفه معلمی متناسب با نقش ها وکارکردهای آن 

به  ازیرفع این مشکالت ن یبرا(.  بنابراین و 21تغییر کند)
و  ختهیفره ب،یزیرا این قشر نجباشد؛ می یت ملّعزم و همّ

الزم است بنابراین  کشور هستند یت ملّهویّ سازندگان گاهآ
 یمندسطح رفاه و بهره و افزایش یمنزلت اجتماع یبازساز

در حکم  یانتخاب معلم یبرا هازهیها و انگافزایش جاذبه، آنها
در غیر اینصورت  شود گرفته س در نظریک حرفه مقدّ

ی اشکاالت و مسائل مربوط به منزلت اجتماعی با تمام
 معضالت خود از گذشته به حال و آینده منتقل خواهد شد.

کنندگان شرکت یدگاهدیافتۀ دیگر پژوهش نشان داد که از 
 متوسط قرار تریینا(، پ91/4 ± 23/0متغیر اشتیاق شغلی )

داشت. در این رابطه پژوهشی که اشتیاق شغلی معلّمان 
ساس تربیت بدنی را بررسی نموده باشد یافت نشد، اما بر ا
(، 4001مدل اشتیاق شغلی ارائه شده توسط باکر و دیمروتی )

تواند در بدنی میپایین بودن اشتیاق شغلی معلّمان تربیت
نتیجه فشار کار و تقاضاهای باالی شغل معلم ورزشی 
)جسمی و ذهنی و روانی(، توام با کمبود منابع شغلی مثل 

 درسعدم حمایت اجتماعی و نگرش منفی و جایگاه پایین 
برای ارتباط علی متغیرهای  (.3)تربیت بدنی باشد

پژوهش)تاثیر منزلت اجتماعی بر منزلت شغلی( از روش مدل 
معادالت ساختاری استفاده شد و نتایج مدل نشان داد که 
منزلت اجتماعی اثر مستقیم مثبت و معناداری بر متغیر 

و ضریب معناداری  18/0اشتیاق شغلی دارد)ضریب مسیر 
همچنین از دیگر نتایج این پژوهش می توان به این  (84/3

از تغییرات اشتیاق شغلی معلمان  00/0موضوع اشاره نمود که 
تربیت بدنی از طریق منزلت اجتماعی قابل تبیین و پیش 
بینی می باشد که بیانگر نقش مهم و قایل قیول منزلت 

 در فرد که اجتماعی است پایگاه اجتماعی می باشد. منزلت،

به بیان  گروه یا در مقایسه باگروه های دیگر دارد یک انمی
دیگر، موقعیتی که یک فرد یا خانواده با ارجاع به 
استانداردهای میانگین رایج درباره ویژگی های فرهنگی، 
درآمد موثر، دارائی های مادی و مشارکت در فعالیت های 

(. و از 48اجتماعی به دست می آورد اشاره دارد) –گروهی   
 برای فرد یک که انرژی میزان آنجا که اشتیاق شغلی به

 و اثربخشی میزان به صرف می کند و خود کارهای انجام
(. بنابراین 91می شود) تعریف کار در آمده به دست کارایی

وجود چنین ارتباطی منطقی بنظر می رسد که منزلت 
اجتماعی و ابعاد مرتبط به آن )احترام، درآمد و ارزش(  یکی 

متغیرهای تاثیر گذار بر اشتیاق شغلی در بین معلمان تربیت از 
 باشد.بدنی 

هر چند پژوهشی که ارتباط منزلت اجتماعی بر اشتیاق شغلی 
های را مورد بررسی قرار داده باشد یافت نشد، اما با پژوهش 

آیندها و برآیندهای اشتیاق دیگر که بر اساس مدل پیش
منابع شغلی مختلف مثل  (، اثر4001شغلی باکر و دمروتی )

بینی، سرمایه روانشاختی با چهارمؤلفۀ خودکارآمدی، خوش



 بدنی تيمعلّمان ترب یشغل اقيبر اشت یاثر ادراک منزلت اجتماع 819

 

 

پذیری، جوّ مدرسه، سرمایه روانشناختی، امیدواری و انعطاف
پذیری سازمانی را به عنوان هویّت سازمانی و جامعه   

خوانی متغیرهای اثرگذار بر اشتیاق بررسی نموده بودند هم
 یشغل اقیاشت یباال تیّاهمحققان (. م28، 99، 81، 0داشت)
مانند عملکرد  یمهم سازمان یرهایّآن بر متغ یباال ریتأث دررا 
و ابتکار،  تیخالق ،یتعهد سازمان ،یشغل یخشنود ،یشغل

کارکنان،  هی، بهبود روحو زیرکاردروی کارکنان بتیکاهش غ
 ،یبهره ورو  زهیانگ شیکارکنان، افزا ییکاهش جابه جا

، جذب کارکنان با استعداد خارج از سازمان ییتوانا شیافزا
 آموزانهای شغلی معلمی و بهبود یادگیری دانشارتقاء نگرش

دهد اشتیاق شغلی در (. اما تحقیقات نشان می99)دانندمی
میان معلّمان از سه جنبه اهمیّت دارد: اول اینکه، با توجه به 

ر ترین عامل دشواهد متقاعدکننده معلّمان اثربخش مهم
آموزان هستند و اشتیاق معلم عامل اثربخشی موفقیّت دانش

(. دوم معلّمان مشتاق کمتر مستعد 1شود )وی محسوب می
شوند و سطح اشتیاق فرسودگی و مشکالت سالمت می

رمقی معلّمان دارد، معلّمان ارتباط معکوسی با سستی و بی
دمان سوم اینکه اشتیاق معلّمان ارتباط مستقیمی با افزایش ران

و تعامل در محیط کار دارد به این معنا که معلّمان مشتاق در 
اداره مدرسه کمک نموده و وظایفی فراتر از کالس درس را 

(. بنابراین توسعه مطالعات مربوط 90گیرند)بر عهده می
تواند به ساختن عوامل مؤثر بر اشتیاق شغلی معلّمان می

از سوی معلّمان اثربخش در کالس درس کمک نماید و 
دیگر منجر به ارتقاء بهزیستی ایشان شود. . نتایج این 
پژوهش، اهمیت و نقش منزلت اجتماعی را در پیش بینی 
اشتیاق شغلی مورد تایید قرار داده است، بنابراین به منزله 
افزایش اشتیاق شغلی باید به منزلت اجتماعی و مولفه های 

جه ویژه و خاص مرتبط به آن یعنی درآمد، ارزش و احترام  تو
سرنوشت جمعیت دانش آموزان کشور به داشت و از آنجا که 

عملکرد معلمان که عامالن اصلی اجرای برنامه مدرن 
آموزش و پرورش اند گره خورده است باید از منزلت و 

 پیداست موقعیت اجتماعی شایسته ای برخوردار باشند ناگفته

 کاهش سبب اجتماع در معلم منزلت و اعتبار تدریجی سقوط

 منظور همین می شود. به تربیت و تعلیم کارآمدی نظام

 منزلت شأن و به دستیابی جهت برابر، فرصت هایی ایجاد

 تربیت و تعلیم رسمی کارگزاران دغدغه باید معلم واقعی

 سطح سه می توان در   را نارضایتی معلمان پیامدهای باشد.

نقش  أثیرت کاهش فردی، سطح در -داد:   قرار بررسی مورد
 در -شغلی  اضطراب و سرخوردگی احساس معلم، الگویی

 شایستگی به اندازه  آموزشی نظام شایستگی سطح سازمانی،

 بی رمق  و انگیزه بی معلمان پیامد و است آن معلمان

 سطح ملی، در -می باشد    آموزشی نظام و سازمان متوجه

 می شود و محسوب جوامع توسعه کلید پرورش و آموزش

 می توان از را کشوری هر و آینده ملت ها سعادت و فقیتمو

(. بنابراین با 24دریافت) آن پرورش و آموزش کنونی سیمای
توجه به نتایج حاصل از پژوهش و اهمیت موضوع، می توان 
پیشنهاداتی را در راستایی به اهداف پژوهش به شرح زیر ارئه 

 کرد:
(. 4ندگی معلمان (. تامین رفاه و رفع فقر و محرومیت از ز8 

(. 9ایجاد تشکل های صنفی برای دفاع از حقوق معلمان
اجرای سیاست تمرکز گرایی و فراهم کردن زمینه مشارکت 

 مناطق (. انتخاب2همه جانبه معلمان در آموزش و پرورش 

ملکی.  و سازمانی مسکونی منازل احداث برای شهری خوب
اط نزدیکی (. مدیران و سرپرستان با زیردستان خود ارتب0

برقرار کرده و از آنها خصوصا در مواقعی که دچار مشکل می 
(. پیش از 1شوند یا اشتباهی انجام می دهند حمایت کنند 

تصمیم گیری در مورد موضوعات مربوط به معلمان به نظر 
(. برخورد با معلمان، صادقانه، مودبانه و 1آنها توجه کنند 

 ایجاد با توانند ربوط می(. مسؤوالن م1همراه با احترام باشد 

 مثل تسهیالت برخی آوردن فراهم قبیل از مناسب بسترهای

 اختیار در یا و فرهنگی اماکن های گذاشتن بلیت اختیار در

 فرهنگی رفتارها کتاب خرید مخصوص های بن گذاشتن

اهمیت خاصی  و (. مدیران ارزش3 کنند تقویت معلمان را
 مثبتی و مطلوب رشباشند و نگ قائل  برای کار معلمین

-تمحدودیّ برخی ۀمالحظ با باشند. داشته ها آن به نسبت
 احتیاط با باید آن نتایج تعمیم و تفسیر حاضر پژوهش های

            هایپاسخ بودن  خودگزارشی به توجه ا. بگیرد صورت
وجود دارد. همچنین به  سوگیری امکان کنندگان شرکت

ی عالقمند می باشنند محققانی که در این زمینه پژوهش
پیشنهاد می شود منزلت اجتماعی معلمان تربیت بدنی را 
ازدیدگاه مدیران آموزش و پرورش و دیگر معلمان مورد 
بررسی و تحلیل قرار دهند و نتایج بدست آمده را، با یافته 

 .های پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار دهند
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