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 چکیده  

اهمیت آموزش در محیط های چند پایه امروزه چالش اساسی آموزش و پرورش به شمار می رود در این 

پژوهش به بررسی رابطه انگیزش درونی و انگیزش بیرونی با عزت نفس دانش آموزان عشایر چند پایه 

ان  پیمایشی و جامعه پژوهش دانش آموز –شهرستان ایذه پرداشته شده است . روش تحقیق توصیفی 

چند پایه عشایر شهرستان ایذه می باشد. جهت گرد آوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه انگیزش 

درونی و بیرونی و عزت نفس استفاده شد و برای تجزبه  و تحلیل داده های آماری از روش تحلیل آماری 

ن انگیزش درونی و همبستگی و تی مستقل بکار گرفته شد.  یافته های پژوهش در سوال اول نشان داد بی

بیرونی دانش آموران با عزت نفس آنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد و در سوال دوم نشان داد 

انگیزش درونی و بیرونی بین دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد. نتایج نشان دهنده اهمیت باال بودن 

چند پایه عشایر شهرستان ایذه می  روحیه تالش گری و انگیزش باال در یادگیری در بین دانش آموزان 

 باشد . 

 

 انگیزه دورنی و بیرونی ، عزت نفس ، عشایر ، آموزش چند پایه ، ایذه .واژگان كلیدي: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 مقدمه 

جوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند زیرا در این جوامع انسان ها هر جایی كه زندگی می كنند و هر كاری كه انجام می 

دهند با سازمان های مختلف در ارتباطند و سازمان ها بخشی از زندگی روزانه همه مردم را تشکیل داده است.  امروزه نقش و 

اهمیت شخصیت مدیران در رشد و بقای سازمان امری شناخته شده است . سوالی كه ذهن همه صنعتگران را به خود مشغول 

خالقیت و نوآوری كاركنان سهم دارند ؟ تنها می توانیم بگوییم كه این روند ساخته این است كه آیا مدیران در شکل گیری 

توسط مدیران زمانی به بهترین شکل خود محقق می شود كه اگر مدیران از سالمت و عزت نفس باال برخوردار باشند ، می توان 

بنابراین می توان اینگونه پنداشت كه عدم تعادل امیدوار بود كه كاركنان بتوانند با رضایت شغلی بیشتر به انجام امر بپردازند . 

روانی ؛ عزت نفس پایین و رضایت شغلی كم میتواند بر روند رو به رشد سازمان آثاری منفی بر جای می گذارد . لذا باید 

این جنبه اطالعاتی در باره این جنبه های شخصیتی و شغلی مدیران و كاركنان در اختیار داشت تا در صورتی كه هر كدام از 

ها نواقص و نقاط صعفی وجود دارد ، با اقدامات شایسته اصالح و بهبود یابد . از همین رو در این پژوهش سعی شده كه با 

مطالعه روی میزان عزت نفس مدیران و رضایت شغلی كاركنان به این امر مهم دست یابیم كه سازمان چه تاثیری می تواند 

زت نفس ما بطور مداوم در یران و كاركنان بتوانند در آن به نحوه مطلوب انجام وظیفه نمایند . ع داشته باشد تا افراد از جمله مد

نوسان است و تحت تاثیر رویدادها و نیز برخوردهای ما با سایر افراد قرار می گیرد. ما همواره خود را مورد ارزیابی و داوری 

می گیرد. مشاهده خودمان در ارتباط با دیگران می تواند منبع قرارمی دهیم و این امر اغلب درمقایسه با دیگران صورت 

یادگیری باشد؛ اما مقایسه اغلب به رقابت تبدیل می شود و دیگران را به معیاری تبدیل می سازد كه بوسیله آن خود را به  

 بی می كنیم.ارزیا بودن كفایت بی یا شایسته بودن، بد یا خوب  لحاظ

مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایه ای انسانی بوده و آثار و نوشته های بسیاری در خصوص انگیزش از  انگیزش از موضوعات و 

سوی دانشمندان مختلف مطرح شده كه در آنها هم از نظر تئوریك و هم از نظر تجربی، فنون انگیزشی مورد استفاده توسط 

ظریه پردازان كلید موفقیت سازمانی را مدیریت موثر نیروی مدیران برای بهبود عملکرد افراد مورد بحث و بررسی گرفته است. ن

انسانی می دانند و با وجود حركت سریع سازمانها به سوی فن آوری، نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و استراتژیك سازمان 

شغل مورد تصدی و در  بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو جلب رضایت كاركنان و عالقمند كردن بیشتر آنها به

 نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است.

های رشد و شکوفایی آنان ها، شناسایی استعدادهای بالقوه كاركنان و فراهم نمودن زمینهیکی از وظایف مهم مدیران در سازمان

وری در تولید و بدون آگاهی از ن بدون توجه به میزان بهره تواكند. امروزه نمیوری را فراهم میاست كه زمینه ارتقای بهره

عوامل موثر بر افزایش آن، به سوی توسعه پایدار گام برداشت. از آنجا كه انسان در توسعه نقش كلیدی دارد و تحقق توسعه به 

ر است. بنابراین یکی از ای برخورداپذیرد، برطرف كردن نیازهای روحی و روانی افراد از اهمیت ویژهدست انسان صورت می

بندی كلی های سازمانی. در یك طبقههایی با نیازهای متعدد برای نیل به هدفوظایف مهم مدیر، انگیزش افراد است، انسان

گیرد. به بخشی از نیازهای انسان در محیط كار مانند تسهیالت ها در سه گروه )فیزیکی، اجتماعی و روانی( قرار میانگیزه

شود. به دسته ای از نیازهای افراد كه به رفتار های فیزیکی اطالق میكار )محل مناسب كار، هوا، نور و...( انگیزه رفاهی محیط

كند و بیشتر نیازهای اجتماعی را برطرف می سازد، انگیزه های اجتماعی می دیگران به ویژه مدیریت سازمان ارتباط پیدا می

 شود.های روانی محسوب میروحی افراد را در پی دارد، جزء انگیزهگویند و آن گروه ازنیازهایی كه رضایت 

 

در این پژوهش بدنبال بررسی رابطه  انگیزه بر عزت نفس دانش آموزان عشایر چند پایه شهرستان ایذه  هستیم و برای بررسی 

 این امر به سواالت مطرح شده در زیر پرداخته خواهد شد:

 

 هدف تحقیق : 



 

  

 

 یزش درونی و بیرونی بر عزت نفس دانش آموزان عشایر چند پایه شهرستان ایذهشناسایی رابطه انگ

 سواالت تحقیق :

 آیا بین انگیزش درونی و بیرونی بر عزت نفس دانش آموزان عشایر چند پایه شهرستان ایذه-1

 رابطه وجود دارد ؟

 دارد ؟آیا بین میزان انگیزش دورنی و بیرونی دختران و پسران تفاوت وجود -2

اگر انگیزش را بخواهیم به صورت تئوریکی و علمی تعریف نمائیم انگیزش یعنی نیروئی كه به فرد این فشار را وارد می آورد كه  

وظیفه اش را بخوبی و با دقت وعالقه انجام دهد . انگیزش در حقیقت نیروئی است كه به مدیران می آید تا آنها قادر باشند 

 بهتری انجام دهند . وظائف شان را به نحوه 

 دسته بندی كلی از تئوری های انگیزش :

  ( Consistency Theory )تئوری های سازگاری  -1

 این تئوری ها به دنبال همخوانی و انطباق درونی سازمان و ارتقاء انگیزه كاركنان همراه با یکپارچگی گروهی است . 

  ( Self – Discrepancy theory )تئوری های تمایز و اختالف  -2

 ما همواره در سازمان اعتقادات و باورهائی داریم كه با توجه به هر فرد متفاوت و متمایز است . 

  ( Cognitive Dissonance Theory )تئوری های ناهنجاری شناختی  -3

 عدم مشاركت وهمفکری وهمکاری گروهی غالباًموجب ناراحتی ونارضایتی می گردد . 

  ( Consistency Attitude – Behavior )ز تلقی طر –تئوری های سازگاری رفتاری  -4

 عواملی كه وجود دارند كه موجب سازگاری رفتار با طرز تلقی كاركنان هستند 

  ( Reactance Theory )تئوری واكنش   -5

 همواره نارضایتی زمانی ایجاد می شود كه آزادی افراد به خطر بیافتد . 

  ( Attribution Theory )تئوری نسبیت  -6

ما همواره نیاز داریم به عواملی كه بیانگر وجود و شخصیت فردی مان است توجه نمائیم و به گونه ای آن را در معرض دیگران 

 قرار دهیم . 

  ( Extrinsic Motivation )انگیزش بیرونی  -7

 تماعی ، مسکن . این انگیزه ها غالباً بیرونی هستند مانند پاداش های ملموس ، حقوق و مزایا ، بهداشت و تأمین اج

  ( Intrinsic Motivation )انگیزش درونی  -8

 این انگیزه ها درونی هستند مانند پاداش ارزشی چون شأن و منزلت ، آموزش ، ارتقاء ، انتصاب ، شخصیت . 

  ( Cognitive Evaluation Theory )تئوری ارزشیابی شناختی  -9

 ا نمائیم و برایمان قابل اجرا باشد . ما وظائفی را انتخاب میکنیم كه بتوانیم آنها را اجر

  ( Goal – Setting Theory )تئوری  هدف گذاری  -10

 تفاوت در نوع هدف ها می تواند موجب ایجاد انگیزه های متفاوت باشد . 

  ( Acquired Needs Theory)تئوری نیازهای اكتسابی  -11

 ما غالبًا به دنبال قدرت ، موفقیت یا تعلق سازمانی هستیم . 

   E . R . G ( E . R . G Theory )ری تئو -12

 ما غالبًا به دنبال ارضای نیازهائی چون زیستی ، ارتباطات و رشد هستیم . 

  ( Expectancy Theory )تئوری انتظار  -13

  ما غالبًا از چه چیزهائی انگیزه پیدا می كنیم كه بتوانیم از طریقی آن و نیل به آن به هدف هائی كه مد نظر داریم برسیم .

  ( Control Theory )تئوری كنترل  -14



 

  

 

 1ما همواره به دنبال آن هستیم كه محیط اطرافمان را تحت كنترل خود قرار دهیم . 

 نیازهای انسانی كاركنان زیر بنا و محرک انگیزش آنان است 

 تعریف عزت نفس : 

افکار، احساسات ، عواطف و تجربیات ما در طول عزت نفس ، عبارت است از احساس ارزشمند بودن . این حس از مجموعه ی 

، احساس می كنیم كه شخصی منفور یا دوست   زندگی ناشی می شود. می اندیشیم كه فردی با هوش یا كودن هستیم

 مورد قبول و اطمینان هستیم یا خیر؟ خودرا دوست داریم یا نداریم؟ داشتنی هستیم ، 

جاربی كه از خویش داریم باعث می شود كه نسبت به خود احساس خوشایند ارزشمند مجموعه این برداشت ها و ارزیابی ها و ت

بودن ، یا بر عکس احساس ناخوشایند بی كفایتی داشته باشیم . همه ی افراد ، صرف نظر از سن، جنسیت، زمینه ی فرهنگی و 

است با خودباوری واقعی . یعنی : خود را جهت و نوع كاری كه در زندگی دارند ، نیازمند عزت نفس هستند. عزت نفس ، برابر 

آن گونه كه هستیم باور كنیم و برای خشنودی خودمان و دیگران تالش نماییم . عزت نفس واقعاً بر همه سطوح زندگی اثر می 

گذارد. در حقیقت ، بررسی های گوناگون حاكی از آن است كه چنانچه نیاز به عزت نفس ارضاء نشود ، نیازهای گسترده 

نظیر نیاز به آفریدن ، پیشرفت ، و یا درک و شناسایی استعدادهای بالقوه محدود می ماند. به خاطر بیاورید هنگامی كه  ی تر

كاری را به بهترین نحو به پایان رسانده اید چه احساس خوشی به شما دست داده است. افرادی كه احساس خوبی نسبت به  

ت به زندگی خواهند داشت . آنها می توانند با اطمینان به خود و اطرافیان ، با خود دارند ، معموالً احساس خوبی نیز نسب

 (1373)بیابانگرد ، .مشکالت و مسئولیت های زندگی مواجه شوند و از عهده آنها برآیند

 عزت نفس :

هره . رفتار . عزت نفس در ما ودیگران به شکلهای متفاوتی ظاهر می شود اما به طوركلی عزت نفس را میتوان در حالت چ

صحبت و حركت اشخاص مشاهده كرد . برخورد باز و گشوده با انتقادها .راحتی در پذیرش اشتباهات نمونه هائی از شکل عزت 

نفس است . كالم و حركات شخص دارای عزت نفس از كیفیت راحت برخوردار است . به عبارت دیگر طرز كالم و حركات 

برخوردار است . به عبارت دیگر طرز كالم و حركات شخص نشان می دهد كه او در شخص دارای عزت نفس از كیفیت راحت 

جنگ با خویشتن نیست و با دیگران نیز جنگی ندارد . هماهنگی میان آنچه شخص می گوید و انجام می دهد یعنی از خود 

دارای عزت نفس سالم وجود ندارد پنهان نمی شود و با خود در جنگ و ستیز نیست . دروغ . ریاكاری و پنهانکاری در افراد 

 (1373.)بیابانگرد ، 

 عزت نفس از دو بخش مهم تشکیل می شود : 

باور خودتوانمندی به معنای داشتن اطمینان به توانائی فکر كردن . درک كردن . آموختن . انتخاب كردن و تصمیم گیری   -1

 برای خود .

معنای ارزش برای خود یعنی آن كه به خود حق بدهیم كه زندگی كنیم و شاد احترام به خود یا داشتن حرمت نفس به  -2

 باشیم .

عزت نفس یك نیاز اولیه برای انسانهاست . چون فکركردن الزمه زندگی موفق است و این اندیشه و فکر به ما امکان می دهد 

عزت نفس در زندگی انسان بسیار مهم  كه قدرت تصمیم گیری هر انسان بستگی به میزان عزت نفس او دارد بنابراین نقش

وچشمگیر می باشد .افراد دارای عزت نفس واقع بین هستند . خالق و نیروی خالقه خود را بکار می گیرد و به فراورده های 

ذهن خود توجه كافی دارند ) خود را دست كم از دیگران ( كسانی كه عزت نفس سالم دارند هرگز از اینکه بگویند » اشتباه 

دم « واهمه و ترسی ندارند . اشتباهات خود را واقع بینانه می پذیرند و برای اصالح اشتباهات خود تالش می كنند . در حالی كر

كه كسی كه عزت نفس ندارد قبول هر اشتباه را به حساب تحقیر شدن خود می گذارد و دچار احساس گناه .احساس بی 

تباهات خود را به دیگری نسبت می دهد .همدردی و همدلی در اشخاصی كه از كفایتی و شرم و خجالت می شود . بنابراین اش

سالمت عزت نفس برخوردارند . فراوان وجود دارد . بدلیل پذیرش و اطمینان به خود از دیگران نمی ترسند وبه اعتماد به نفس 
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شترک در افراد دارای عزت نفس سالم دیگران نیز احترام می گذارند . بنابراین روحیه همکاری برای دستیابی به هدفهای م

 (.1373،بیابانگردفراوان دیده می شود . جرات ورزی و شهامت ابراز وجود در این افراد وجود دارد) 

هنگامی كه عزت نفس در شخصی كم است . هراس و ترس از واقعیت در فرد وجود دارد و ترس از حقایق درباره خود و پذیرش 

از فروریختن تظاهرها و وانمود ها . ترس از ناكامی . ترس از تحقیرشدن . این افراد گویا برای  خود . ترس از افشا شدن ترس

دیگران زندگی می كنند و همواره نگران قضاوتهای دیگران هستند بنابراین جرات اندیشیدن به خود و توانمندیهای خود را از  

عت آنان را دلسرد كنند و حالت انفعال در آنان فراوان دیده دست می دهند . زود تسلیم می شوند ودیگران می توانند به سر

می شود . ترس و هراس از موانع وتصورات منفی از موانع سرراه دستیابی به هدفها از نشانه های عزت نفس پائین است . تعیین 

اهانه خود به انجام كننده اساسی میزان عزت نفس كاری است كه شخص صورت می دهد و اقداماتی است كه در انتخابهای آگ

می رساند . اراده به معنای آن نیست كه بتوانیم هر كاری را كه بخواهیم انجام دهیم بلکه اراده نیروی قدرتمندی در زندگی 

ماست كه به توانائی مواجه با مسائل و مشکالت زندگی را می دهد . انتخاب و گزینش هدفهای واقع بینانه در زندگی و تمركز 

شانه های عزت نفس سالم است . دنبال كردن این هدفها تا تحقق و دستیابی آنان حاصل اندیشه قوی اراده قوی و بر آنان از ن

 (..1373،بیابانگردعزت نفس كافی است ) 

الزمه زندگی آگاهانه احترام گذاشتن به خود و دیگران . احترام گذاشتن به واقعیت ها . شناخت نیازها . خواسته هاو پذیرش 

امکانات و واقعیتهای موجود زندگی هر فرد است . زندگی آگاهانه یعنی در برابر حقایق احساس مسئولیت كنیم .یعنی اگر من 

اشته باشم و همزمان ببینم كه باید اجاره خانه ام را بپردازم و در نتیجه پولی برای خرید آرزوی خرید لباس یا وسیله جدیدی د

لباس جدید باقی نماند و خرید لباس را منطقی نمی دانم و موقعیت را و امکانات خود را با حفظ احترام به خود هماهنگ می 

شك معالجم آن را برای سالمت من الزم می داند به جای كنم . یا اگر باید تن به یك عمل جراحی و مصرف داروئی بدهم كه پز

طفره رفتن از درمان و هراس و ترس از واقعیت موجود . با شهامت و آگاهانه به درمان خویش اولویت می دهم . نا امیدی . 

 (. 1373دلسردی ترس از روبه رو شدن با واقعیت ها درست نقطه مقابل زندگی آگاهانه هستند)پورمقدسیان،

 : دارد ژگی های شخصی كه عزت نفس باال وی

مستقل عمل می كند: در مورد مسائلی چون استفاده از : وقت، پول، حرفه، لباس و مانند این ها ، خود دست به تصمیم -1

 .گیری و انتخاب می زند

بر عهده می گیرد و حتی مسؤولیت پذیر است : سریع و با اطمینان عمل می كند. گاهی مسئولیت ِ كارهای روزانه ی خانه را -2

 . آنکه از او خواسته شود ، به كمك دیگران می شتابد بدون  و  دنبال موقعیت های كاری جدید می رود 

تعریفی به میان می آید ، با مسرّت تصدیق می كند و از  به پیشرفت هایش افتخار می كند : هنگامی كه از پیشرفت هایش ، -3

 .مایداین بابت احساس رضایتمندی می ن

به چالش های جدید مشتاقانه رو می آورد : مشاغل نا آشنا، آموزش ها و فعالیت های جدید ، توجهش را جلب می كند و با -4

 .اطمینان و اتکاء به نیروهای درونی ، خود را درگیر آنها می كند

، فریاد بکشد و گریه كند . به گونه ای دامنه وسیعی از هیجانات و احساسات را نشان می دهد : می تواند قهقهه بزند، بخندد -5

 . ناخود آگاه ، محبتش را بروز می دهد وبه طور كلی هیجانات طبیعی خود را ابراز می كند بی آنکه از بروز آنها خجالت بکشد

ایی، ناكامی را به خوبی تحمل می كند : هنگام روبه رو شدن با ناكامی ها ، می تواند واكنش های گوناگونی نظیر: شکیب-7

 .از خود نشان دهد و قادر است از آنچه كه موجب ناكامی اش شده ، سخن بگوید  ...خندیدن به خود، بلند حرف زدن و 

با شجاعت تمام گاهی خود را به محکمه می كشاند و به نقایص و اشتباهات خود اقرار می  می تواند خود را محاكمه كند : -8

را كه می داند اقرار به خطا اولین گام در رفع خطاست و انکار خطا نتیجه ای ندارد جز نماید ، بی آنکه احساس ضعف نماید ؛ چ

 . تکرار دوباره ی آن

احساس می كند می تواند دیگران را تحت تاثیر قرار دهد و از نفوذی كه بر افراد خانواده و دوستان دارد ، مطمئن است و -9

 . (1373د دیگران را تحت تاثیر قرار دهد)پورمقدسیان،می داند كه به خاطر شایستگی های باطنی می توان



 

  

 

 : دارد ویژگی هاي شخصی كه عزت نفس پایین  

نمی توانم این یا آن كار را  قریحه های خود را دست كم می گیرند و مدام این جمالت را درذهن خود تکرار می كنند : -1

 ... را یاد بگیرم ؟ وچرا هیچ وقت نمی توانم فالن كار  نمی دانم  انجام بدهم . 

احساس می كند دیگران ارزشی برای او قائل نیستند: در محبت و پشتیبانی خانواده و دوستانش تردید دارد و احساس می -2

 .كند دیگران ارزشی برای او قائل نیستند و یا احساس می كند كه آنها اصالً به او عالقه ندارند و از او حمایت نمی كنند

می كند : عدم اطمینان یا حتی احساس درماندگی بر بیشتر نگرش ها و اعمالش سایه می افکند و با مسائل  احساس ناتوانی-3

 . و مشکالت ، یا ناسازگاری های روزگار قدرتمندانه مقابله نمی كند

رفتارش غالباً  و به آسانی تحت تاثیر احساسات ، خشم و تلقینات قرار می گیرد : او اغلب تحت نفوذ شخصیت ها قرار دارد -4

 .را با آنها می گذراند متأثر از كسانی است كه اوقات خود 

دامنه محدودی از عواطف و احساسات را نشان می دهد : معموالً فرد ِ فاقدِ  عزت ِ نفس ، از اینکه احساسات واقعی خود را -5

ره به نظر آید و به طور مکرر رفتارهایی نشان دهد شرم دارد ، زیرا فکر می كند این احساسات ممکن است برای دیگران مسخ

 .بی قیدی و خشونت را از خود بروز می دهد چون 

از موقعیت های نگرانی زا می گریزد: در برابر فشارهای روانی به ویژه ترس، خشم یا شرایطی كه موجب آشفتگی اش می -6

نکه محکم با آن رو به رو شود ، به قولی فرار را شود ، كم تحمل است . ترجیح می دهد از شرایط استرس زا بگریزد وبه جای آ

 .بر قرار ترجیح می دهد

نازک نارنجی است . نمی تواند انتقاد كند یا درخواست های غیر منتظره را بپذیرد و  : بهانه جویی می كند و ناامید می شود-7

 (.1373تراشی ، حرفه ی اوست)پورمقدسیان،برای انجام ندادن آنها ، عذر و بهانه می آورد. اصالً بهانه جویی و دلیل 

 عوامل موثر بر عزت نفس: 

 بلوغ  .1

برخی از نوجوانان در آستانه بلوغ به خاطر تغییراتی كه در جسم شان بوجود می آید با اعتماد به نفس خود در كشمکش  

با دیگران مقایسه كنند.   را  خود هستند. این تغییرات، به عالوه میل طبیعی برای مورد قبول واقع شدن، باعث می شود افراد

آنها ممکن است خود را با افراد دور و بر خود یا هنرپیشه ها و افراد معروفی كه در تلویزیون، سینما، یا مجالت می بینند 

 مقایسه كنند.

ختلف متفاوت اما مقایسه خود با دیگران كاری غیر ممکن است، چون تغییراتی كه با رسیدن بلوغ ایجاد می شود، در افراد م

نوجوانان در این دوره چاق می  برخی از است. برخی افراد زود به بلوغ می رسند، درحالیکه بعضی دیگر دیر بالغ می شوند.

 شوند، برخی دیگر با وجود پرخوری همانطور الغر می مانند. همه ی این مسائل به ژنتیك افراد بستگی دارد.

د، می تواند بر احساس فرد نسبت به خویش تاثیر بگذارد. بعضی دخترها ممکن تغییراتی كه با رسیدن بلوغ حاصل می شو 

است از رشد و بالغ شدن اندامشان احساس ترس یا خجالت كنند. بعضی دیگر آرزو می كنند كاش زودتر رشد كرده و بالغ می 

، اما پسرها دوست دارند اندامشان شدند. دخترها خودشان را تحت فشار می گذارند تا الغر بمانند و اندامشان بر هم نخورد

 (.1373بزرگتر و عضالنی تر شود)پورمقدسیان،

 تاثیرات بیرونی  .2

البته فقط رشد بدن نیست كه بر اعتماد به نفس افراد تاثیر می گذارد. عوامل بسیار دیگری )مثل تصویر رسانه ها از دختران   

 الغر و مردهای عضالنی( نیز می تواند بر تصویر ذهنی فرد از خود، تاثیر گذار باشد.

از والدین عادت دارند به جای تحسین و تمجید  زندگی خانوادگی نیز می تواند بر عزت نفس افراد تاثیر بگذارد. برخی

 فرزندانشان، پیوسته از آنها عیب جویی كنند. این انتقادها و عیبجویی ها باعث كاهش اعتماد به نفس در نوجوانان شود. 



 

  

 

ژادی همچنین یك فرد ممکن است از طرف همکالسی ها و دوستانش نیز مورد اذیت و آزار قرار گیرد. گاهی اوقات تبعیضات ن

می   و قومی مبنای این انتقادات قرار می گیرد. گرچه اكثر اوقات این انتقادات و توهین ها از حماقت و نادانی فرد منتقد منشاء

 (. 1373گیرد، اما می تواند بر اعتماد به نفس و تصویر ذهنی فرد از خود تاثیرگذار باشد)پورمقدسیان،

 نظریات عزت نفس :

  : نظریه كوپر اسمیت

 (. 1373می شود )جوادی  توجه به خویشتن حفظ كوپر اسمیت عزت نفس را یك ارزشیابی فردی می داند كه معموالً با

احترام ،  اسنادی را برای رشد عزت نفس بیان می كند . نخستین آن و مقدم بر تمام عوامل، میزان كوپر اسمیت چهار عامل

هایمان در زندگی و سومین عامل ارزشها و  ومین عامل تجارب موفقیتپذیرش و عالقه مندی كه یك فرد دریافت می كند. د

تفسیر قرار میدهیم و چهارمین عامل نحوه پاسخ فرد به از دست دادن ارزش  انتظاراتی است كه بر مبنای آن تجارب را مورد

  (1381می باشد )مفتاح ، 

  :نظریه مازلو ●

عزت نفس را قرار می دهد كه مشتمل بر تمایل شایستگی،  ترام به خود یامازلو در سلسله مراتب نیازها و در سطح سوم ، اح

 كفایت، اطمینان، استقالل و آزادی است. زمانی كه این نیازها ارضا شود، فرد احساس چیرگی، پیشرفت ، توانمندی،

، فرد احساس حقارت ، برآورده نشود ارزشمندی، توانایی، قابلیت مثمرثمر بودن و اطمینان می كند و چنانچه این نیازها

 (.1381درماندگی ، ضعف و دلسردی و ناامیدی می كند )مفتاح، 

  :نظریه ویلیام جیمز ●

او معتقد بود كه تصور فرد از خود در حین تعامالت  .در بررسی عزت نفس، اولین كار توسط ویلیام جیمز انجام شده است

 (.138۰ دیگران قرار می گیرد، شکل می گیرد )بیابانگرد، شده و مورد شناسایی اجتماعی ، یعنی از زمانی كه متولد

 

 

  : نظریه جرج مید ●

دارند. این تصورات می تواند، مربوط به موقعیت  مید معتقد است كه تصورات و نگرش های شخص، نقش زیادی در زندگی او

آید، تشکیل می شود. بنابراین شخص  اساس بازخوردی كه از نظر دیگران به دست می های درونی یا بیرونی باشد. تصورات بر

  خود را به خصوصیات

دهند. او نتیجه گرفت عزت نفس بر اثر انعکاس ارزیابی  گونه ای درک می كند كه دیگران آن خصوصیات را به وی نسبت می

  اجتماع است كه برای افراد معیارهای دیگران، به وجود می آید و این

میشود و عزت نفس او را شکل می دهد )پور مقدسیان ،  ظریات دیگران در شخص درونیزندگی را تعیین می كند و از طرفی ن

1373) 

  : ابعاد عزت نفس ●

  در مورد خود تا چندی پیش، محققین و نظریه پردازان، عزت نفس را قضاوت كلی فرد

زوایا و جنبه های مختلف مورد بزرگساالن، خودشان را از  می دانستند اما در سالهای اخیر مشخص شده است كه كودكان و

برد )  كه در این رابطه می توان جنبه های اجتماعی، بدنی، تحصیلی، خانوادگی و كلی را نام ارزیابی و قضاوت قرار میدهند

 (.1375قلی، 

  .مختصر ارائه خواهد شد برای روشن شدن مطلب، درمورد هر كدام از موارد فوق توضیحاتی

  : عزت نفس اجتماعی ●

آیا كودكان دیگر او را دوست دارند ؟ آیا عقاید  . ل عقاید كودک در مورد خودش به عنوان یك دوست برای دیگران استشام

 آیا او را در فعالیت هایشان شركت می دهند؟ آیا از ارتباط و تعامل باهمساالن خود وافکار او برای آن ها ارزشمند است؟



 

  

 

این كه چه تعداد از آن ها با  نیاز اجتماعی اش برآورده شود، صرف نظر از احساس رضایت می كند؟ به طور كلی كودكی كه

 (138۰این زمینه خواهد داشت؟ )اكبری ، آداب و اصول مورد قبول ملی مطابقت دارد، احساس خوبی در

  : عزت نفس بدنی ●

طریق فعالیتها و كنش های بدنی در اطالق می شود كه از  عزت نفس بدنی به ارزیابی و قضاوت فرد نسبت به توانایی بدنی خود

مثبت خواهد  اگر فرد از سالمت و توانایی بدنی خوبی برخوردار باشد، بر عزت نفس بدنی او تأثیر فرد به وجود می آید. بنابراین

هد ها، تأثیر منفی بر عزت نفس بدنی فرد خوا گذاشت و بالعکس نواقص جسمانی و عدم توانایی در انجام فعالیت ها و مهارت

  .(1373داشت ) اسالمی نسب، 
 

  :عزت نفس تحصیلی ●

  خود مربوط عزت نفس تحصیلی به ارزیابی و قضاوت فرد نسبت به ارزشمندی تحصیلی

باشد، در او احساس رضایت از خود ایجاد نموده و به  می شود. اگر واكنش اطرافیان در مورد وضعیت تحصیلی فرد مطلوب

 (1375می كند )قلی، خودش كمكقضاوت مثبت فرد درباره 

  :عزت نفس خانوادگی ●

خانوادگی می گویند كه در اثر تعامل فرد با اعضاء خانواده در او  ارزیابی و قضاوت فرد به عنوان عضوی از خانواده را عزت نفس

فرد تا چه اندازه توسط  خانواده و این كهرابطه متقابل فرد با پدر، مادر، برادران و خواهران و سایر اعضاء  به وجود می آید. نوع

است و عزت نفس خانوادگی او را تعیین می كند )قلی،  آن ها پذیرفته شده است، در چگونگی نگرش او نسبت به خود مؤثر

1375).  

  : عزت نفس كلی ●

از عزت نفس، سایر جنبه اطالق می شود كه این جنبه  عزت نفس كلی به ارزیابی و قضاوت فرد نسبت به كلیه ارزش های خود

به آن ها نوعی وحدت و یکپارچگی می بخشد. فردی كه عزت نفس كلی مثبتی دارد، از  های فوق را در خود دارد و در واقع

خود را از واكنش مثبت  جهات بدنی ، اجتماعی، خانوادگی و تحصیلی، خود را مطلوب و خوب میداند. او نگرش مثبت كلیه

نموده است. چنین فردی ، بهتر می تواند با مشکل خود  ن، معلمین و توانایی های بدنی خود كسباعضاء خانواده، همساال

 (1373مقابله كند ) اسالمی نسب ،

  :مؤلفه هاي اساسی عزت نفس ●

ی یا را در ارزیابی از خود ایفا می كند. این فرایند ارزیاب تجاربی كه كودک در راستای هر مؤلفه به دست می آورد، نقش اساسی

احساس  از خود را میسر می نماید كه عزت نفس نام می گیرد و به منزله بیانیه ای در چگونگی قضاوت، توصیف های درونی

  كودک درباره خویش محسوب

این كه آن را از مسیر اصلی منحرف ساخت. شخص با عزت  می شود. »عزت نفس سالم« را می توان مورد تقویت قرار داد و یا

در خود جنبه های مثبت پنچ مؤلفه عزت نفس را تحقق بخشد. در صورت فقدان مؤلفه  تا حدودی قادر است كهنفس قوی، 

 (1379مزبور شخص دچار ناپایداری، بیهودگی و ناتوانی می شود )میرعلی یاری،  های

ه است. در این جا به اختصار ارتباط با نظریه خود نشأت گرفت (، در1982پنج مؤلفه عزت نفس از دیدگاه جامع نگر »اینرونر« )

  .(، مطرح شده است1989) 1توصیف موارد توسط »بربا« .هر مؤلفه عرضه می شود توصیف هایی در رابطه با

احساس راحتی و ایمنی، وقوف در آن چه كه از وی   :: احساس اطمینان قوی است كه شامل این نکات می شود 2امنیت .1

  .افراد و موقعیت ها و درک قواعد و محدودیت ها انتظار می رود، توانایی وابستگی به

خوردار شوم(، پایه ای است كه ساختار مؤلفه های دیگر بر آن  دارا بودن احساس قوی امنیت )میتوانم از پشتیبانی دیگران بر

چنانچه  .ماینداز این رو كودكان باید قبل از انجام هر عملی نسبت به آن اطمینان خاطر حاصل ن .اساس پایه ریزی می گردد



 

  

 

نیستم( در جذب مؤلفه های دیگر عزت  كودک احساس ناامنی و خطر نماید )نسبت به آنچه كه از من انتظار می رود، مطمئن

 (1379 نفس با مشکل مواجه خواهد شد. )میرعلی یاری،

یق و واقع بینانه از را در بر می گیرد توصیف دق خودپذیری : خودپذیری احساس فردیتی است كه اطالعات درباره خود .2

های جسمانی. كودكی كه واجد خودپذیری قوی باشد )من خودم را دوست دارم(،  خویش بر حسب نقش ها، اسنادها و ویژگی

خودپذیری  پذیرد، احساس فردگرایی، شایستگی، كفایت و تحسین از خود دارد. ولی كودكی كه احساس خویشتن را می

 (1379یاری،  (، در پذیرش خود، فاقد اراده است.)میرعلیضعیفی دارد )من خود را دوست ندارم

در روابطی كه مهم قلمداد میشوند. همچنین به معنای  پیوندجویی : پیوندجویی احساس پذیرش با مقبولیت است به ویژه .3

 پیوندجویی قوی  قرار گرفتن از سوی دیگران به كار می رود. كودكانی كه دارای احساسات احساس پذیرفته شدن و مورد احترام

آن كه احساس پیوند جویی  باشند )احساس تعلق داشتن (، رابطه راحت و رضایت مندی با دیگران برقرار می كنند. حال

  .انزواطلبی و احساس بیگانگی وی خواهد شد ضعیف در كودک )كسی نمی خواهد با من باشد(، منجر به

نظر است. به طوری كه به خویشتن رخصت دهد تا اهداف  در زندگی موردرسالت : در این مؤلفه، دارا بودن هدف و انگیزه  .4

باشد و در قبال پیامدهای تصمیمات خود، احساس مسئولیت نماید. كودک برخوردار از  واقع بینانه و قابل حصولی داشته

آن را پی گیرد. اما كودكی  نقشه،تعهد قوی )من اهداف مهمی دارم(، قادر است عملی را آغاز كند و بر اساس طرح و  احساس

بکنم(، در قبال اعمال خود مسئولیتی احساس نمی كند و در  كه حس تعهد ضعیفی دارد )من گیج هستم و نمی دانم چه باید

  .های مختلف را مورد كاوش قرار نمی دهد هنگام مواجهه با مشکل راه حل

اشاره دارد كه مهم و ارزشمند به نظر می رسد و شامل وقوف  راییشایستگی : این مؤلفه به احساس موفقیت و فضیلت در كا .5

  و پذیرش ضعف ها نیز بر نیرومندی ها و تواناییها

توانایی می كنم، بنابراین میتوانم با هر خطری مواجه   می شود. كودكانی كه واجد احساس شایستگی می باشند )من احساس

برخوردار نیستند  با دیگران بی پروا می باشند. اما كودكانی كه از شایستگی الزمخود در ارتباط  شوم(، در بیان تصورات و عقاید

  را به بخت و اقبال نسبت می دهند و نمی خواهند )نمی خواهم كوشش كنم(، خود را ناتوان می انگارند و موفقیتهای خویش

 نظریه راجرز :

شناسی و دیدگاهش انسان گرایی است. اصوالً نام وی با  پدیدارراجرز از با نفوذترین و كارآمدترین روان شناسان است. روش او 

دیدگاه ذهنی  پدیدار شناسان بر خالف روان كاوان بر انگیزه های نا خودآگاه تکیه می نمودند بر ,قرین می باشد "خود"مفهوم 

ن است كه اگر چه دنیای واقعی شناختی اعتقاد بر ای فرد و درباره آنچه تاكنون در حال وقوع است تاكید می ورزند. در پدیده

موجود باشد ولی موجودیت آن را نمی توان شناخت و یا تجربه كرد بلکه می توان بر  ممکن است دنیای واقعی ممکن است

اساس ادراكاتش از اشیا و بر اساس  ادراكات فرد, از این میان موجودیت را تصور و دریافت كرد. از اینرو انسان فقط بر اساس

(. راجرز خود درباره رویکرد پدیدارشناختی می 151. ص1365و ناصری,  از آن دارد رفتار خواهد كرد )شفیع آبادیتصوری كه 

  :گوید

 (1۰1, ص 1378)اتکینسون,  "برای فهم و درک رفتار اوست چارچوب درونی داوری هر انسانی مناسب ترین زاویه دید"

بالندگی و كمال, راجرز را به ارائه روش   ,به حركت در جهت رشد اعتقاد و اعتماد به تجربه های شخصی و گرایش فطری

وا داشت كه موفقیت های بسیاری را به دنبال آورد. تا بدانجا كه نظریه های  "بی رهنمود"مراجعه مدار یا درمان "درمانی 

مركزی شخصیت به نظر  درباره شخصیت با روان درمانی چنان آمیخته و یگانه است كه قابل تفکیك نمی باشد. هسته راجرز

با خویشتن شامل تمام افکار, ادراكات , ارزش هایی است  است كه مفاهیم دیگر پیرامون آن قرار می گیرند. خود "خود"راجرز 

نوبه  , می شود این خویشتن ادراک شده به"آنچه می توانم اتجام دهم"و  "آنچه هستم"شامل  كه من را تشکیل می دهد. من

خود پنداره قوی و مثبت برخوردار باشد در  ادراک فرد از جهان م هم بر رفتار او تاثریر می گذارد. فرید كه از یكخود بر 

(. 1۰۰, ص1378گاه كاماًل متفاوتی نسبت به جهان خواهد داشت )اتکینسون,  مقایسه با فردی كه خودپنداره ضعیف دارد نظر



 

  

 

كنند كه باخود انگاره آنان  ه هاست و افراد اساساً میل دارند به نحوی رفتارپنداره حاصل و پیامد ارزیابی تجرب تشکیل خود

 پنداره شخص همسازی ندارند تهدید كننده اند. همخوان و همساز باشد و تجربه ها و احساساتی كه با خود

آرمانی به  خویشتن, خویشتن آرمانی است یعنی آن تصوری كه می خواهیم باشیم بنابراین هر چه خویشتن جنبه دیگر

و خشنود تر خواهد بود. راجرز نظریه اش را در   خویشتن واقعی نزدیك تر باشد, اضطراب بالقوه كاهش می یابد. و فرد راضی تر

 ای بر فرضیه هایی مبتنی می نماید: زمینه شخصیت و رفتار بر اساس خود پدیده

ممعنایی  همد تجارب او گونه ادراک شده و برایش چهبی همتا است و تنهای كسی است كه می تواند بف الف( هر فرد موجودی

  .دارد؟ كسی است كه مطابق همان معنا و ادراک رفتار خواهد كرد

تحقق بخشیدن و حفظ و تعالی خویشتن است و این پایه و اساس  ب( ارگانیسم یك تمایل ذاتی و اصلی دارد, آن تمایل به

رهبری،  تمایل ارگانیزم در جهت رشد ”خود كفایی، بقا و تعالی نفس، خود دهد. تحت تاثیر این فعالیت های او را تشکیل می

 ،(1375خود نظمی، خود مختاری، استقالل، مسؤلیت و تسلط بر نفس حركت می كند )ناصری، 

شود به  آغاز می شود كه فعالیت بخشیدن آن از جنبه های فیزیولوژیکی متوجه جنبه های روانی می با رشد فرد پرورش خود

متوجه شخصیت می شود و این گرایش  ارتی آن گاه كه بدن و اندامها شکل خاص خود را یافته و كامل شد، رشد و كمالعب

شدن و پرورش ویژگیها و استعدادهای یکتای فرد است و مبین میل ذاتی  تحقق خود )از قوه به فعل رساندن( بیانگر روند خود

و  . راجرز كه نماینده برحسته روان شناسی انسانی است برای رشد(119، ص 1376است )شولتس،  وی بسوی آفرینندگی

تصور كودک از خود )خود واقعی وخود  .پرورش نوزاد آدمی به خانواده و محبتی كه كودک باید دریافت نماید تأكید خاص دارد

دک محتاج توجه مثبت و اول خانواده اهمیت زیادی پیدا می كند. كو آرمانی( حاصل تعامل او با دیگران است كه در وهله

مادر،  این نماینده نیازی فراگیر است كه كیفیت آن در روابط مادر و كودک متبلور می شود. اگر محبت بال شرط است كه

نپذیرفتن و نپسندیدن همه جنبه های  كودک خود را نپسندد )حتی اگر متوجه یك حنبه رفتار باشد( این عدم تأیید نشانه

توجه مثبت در كودک ناكام ماند كودک برای دریافت توجه مثبت  تلقی می شود و چنانچه نیاز وجود خود از جانب كودک

 راجرز آن را ”توجه مثبت مشروط“ می خواند. در این وضعیت عشق و محبتی كه كودک دریافت تالش می كند. در این حالت

پرهیز نماید. انجام دادن رفتارهای  مادر نیستمی كند به رفتار درست توست و لذا كودک باید از رفتار یا تفکری كه پسند 

كند )چون خالف انتظار مادر عمل كرده است( و احساس حقارت،  ممنوع باعث می شود كه كودک احساس گناه و حقارت

 می ریزد و در نتیجه آن محدود شدن آزادی فرد و عیان نشدن كامل ماهیت خود یا حقیقتی حالت تدافعی را در كودک پی

در دوره شیر خوارگی است و  (. بنابراین اولین شرط پرورش و رشد خود، توجه مثبت، مشروط،119، ص 1376تس، است )شول

به چگونگی رفتار كودک، به او عشق و محبت نشان می دهد.  سخصیت سالم اصوالً زمانی شکل می گیرد كه مادر بدون توجه

توجه  در هر شرایطی خود را ارزشمند می دانند البته معنایمثبت نامشروط پرورش می یابند  كودكانی كه با احساس توجه

داشتم و مانعی در كار نباشد. به اعتقاد  مثبت نامشروط این نیست كه كودک آزاد باشد، هر چه می خواهد انجام دهد و باز

محبت قید و شرطی بگذارد تأیید قرار ندهد بدون اینکه برای دریافت عشق و  راجزز مادر می تواند رفتار های خاصی را مورد

نمی آید و در نتیجه  كودک توجه مثبت غیر مشروط را تجربه و احساس نماید هیچ گونه شرایط ارزش در او بوجود بنابراین اگر

تحقق خود، اساسی ترین نیروی برانگیزنده رفتار آدمی، بنظر  توجه و احترام به خود نیز بدون قید و شرط خواهد بود. در فرایند

بالقوه  آن گرایش و تمایل به تحقق بخشیدن، شکوفا ساختن و بالفعل نمودن استعدادها و نیروی ر خودشکوفایی است وراجرز

خالق بودن می شود. تمایل به تحقق  می باشد. این تمایل به تحقق ”خود“ موجب افزایش خود محتاری و خودكفایی برای

ارزش یابی قرار می گیرد. در این فرایند تمام تجاربی كه در جهت  خودر معیتری است كه بدان وسیله تمام تجربایت مورد

 بطور مثبت ارزش گذاری و فرد در پی آن بر می آید و این خود موجب رضایت خاطر می شود و تعالی وبقای خود هستند

ل به تحقق، كلید نهایت انیکه امای تجاربی كه در جهت خالف اتعالی است ارزش گذاری منفی و فرد از آنها می گریزد و در

 (. 156، ص 1365خود“ منجر می شود )شفیع آبادی و ناصری، ” اصلی نظریه شخصیت راجرز است كه به تشکیل سازمان



 

  

 

 مستقیم در درمان، وارد حیطه آموزش كالس و تدریس نیز گردیده است. الگوهای تدریس فردی اصول و یافته های مشاور غیر

سالمت عاطفی و عقلی هر چه بیشتر   می دهد از نظرات راجرز الهام می گیرد كه در آن بركه در آن دانش آموز را محور قرار 

به نفس و ابزار عکس العمل هایی همدردانه و همدالنه به دیگران، تدارک  دانش آموز از طریق خود پنداری، وافع گرایی، اعتماد

فرایند یادگیری تأكید می  مسؤل و تصمیم گیرنده در مبتنی بر نیازها و آرزوهای خود دانش آموزان باشد و نیز آموزشی كه

این نوع آموزش می توان برای توجه به كیفیات و احساسات  شود كه منظور از آن، آموزش به روش غیر مستقیم می باشد از

)جویس،  فرصت هایی برای شركت دادن آنان و بر قرار كردن ارتباط مثبت با آنان استفاده كرد فردی دانش اموزان و ایجاد

 (. 348، ص 1379

است كه دارای روابط فردی با دانش آموزان می باشد و رشد  معلم و نقش وی در جریان یادگیری، غیر مستقیم و تسهیل كننده

آن كمك  الگوهای آموزش غیر مستقیم، تسهیل یادگیری را در كانون توجه خود قرار می دهد و هدف آنان را هدایت می كند

راجرز، گرایش فعلی در آموزش و پرورش را  .آموزان در حصول یکپارچگی فردی اثر بخش و ارزیابی واقعی خود استبه دانش 

تحصیالت شان ”تکمیل شده است“ نه افرادی كه دارای آفرینندگی آزاد   كه تبدیل افراد به اشخاص همرنگ و متحجری كه

  تعالی بخشد. م می كند كه نتوانسته قدرت آفرینندگی راانتقاد می گیرد و آموزش و پرورش را مته بوده را به باد

حفظ خود و ارتقای خود، بلکه نیاز به تحقق خویشتن دارد به عبارتی خواهان آن است  از دیدگاه راجرز، فرد نه تنها تمایلی به

 خویش را درجهت، تمامیت، وحدت، كمال و خود مختاری سوق می دهد. كه

نیروهای بالقوه ”خود بشود“ می باشد و این  مان گرایش انسان در به فعلیت در آوردن خویش، تاانگیزه اصلی آفرینندگی نیز ه

 خویش تکیه كند چرا كه اعتماد به اینکه مفهوم اولیه و نخستین راجرز، سازواره مستلزم این است كه هر كس بر تجربه های

پدیداری چارچوب و مرجع فرد  پدیداری را می دهد. میدان –)ارگانیزم( است كه محل همه تجربه است كه تشکیل ”میدان 

 شکوفا ساختن خود است لیکن دو نیاز ویژه دارد: است كه چگونگی رفتار به آن بستگی دارد و هدف آن نیز

 نیاز به توجه مثبت:  الف(

روط باشد همانطور كه ذكر شد الزمه رشد خود، تأمین توجه مثبت غیر مشروط است كه مش این نیاز می تواند مشروط یا غیر

 سال های اولیه زندگی، اهمیت بیشتری دارد. در

 توجه خود:  ب( نیاز به

نماید و احساس ارزشمندی كند و خود را بپذیرد. توجه به خود در وهله اول  منظور این است كه فرد، خویشتن را خوب تصور

می كنند بر ارزش  دریافت توجه مثبت از جانب دیگران است ولی سرانجام خود باید مسقل از آنچه دیگران فکر لزمنخست مست

 خویشتن برسد. های شخصی متکی شود و به یك قضاوت درونی نسبتاً ثابت و پایداری از

یت شغلی آنها و عملکرد ( با موضوع بررسی رابطۀ عزت نفس و ویژگی های شخصیتی معلمان با رضا1394پژوهش جاللی)

تحصیلی دانش آموزان دختر دبستانهای ابتدایی شهر تبریز  نشان دادن كه بین هر یك از متغیرهای تیپ شخصیتی برونگرایی 

 >p ۰/ ۰5و عزت نفس معلمان با رضایت شغلی آنها و عملکرد تحصیلی دانش آموز نشان رابطۀ مثبت معنی داری وجود دارد )

(.  >p ۰5/۰ت شغلی معلمان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان آنها رابطۀ مثبت معنی داری بدست آمد )(. همچنین بین رضای

 اما بین صفات شخصیتی معلمان با عزت نفس آنها رابطه ای بدست نیامد. 

پیدا موجود در سازمان و  (، بررسی میزان رضایت شغلی و شناسایی نیازها و انتظارات و خدمات رفاهی1392پژوهش حسینی)

كمبودها و بهبود شرایط و دست یابی به خدمات رفاهی متناسب  كردن راه حل ها و راه كارهای مورد نیاز برای رفع مشکالت و

شده و جامعه ی  نتیجه رضایت شغلی باالی كاركنان می باشد. این تحقیق با روش توصیفی و میدانی اجرا با نیاز كاركنان و در

نفر بوده است كه به صورت تمام شماری  95تعداد  ونت پژوهش و تبلیغات بنیاد شهید مركز بهآماری آن، همه ی كاركنان معا

 آوری اطالعات پرسشنامه بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار مورد بررسی قرارگرفته اند. ابزار جمع

آمده حاكی از آن است كه از جمله   است. نتایج به دستكرامر( صورت گرفته  v و  2Xتوصیفی )شامل: جداول دوبعدی، آزمون 

محتوی شغل، كارمندگرا بودن، رابطه ی مدیریت با كاركنان، فرصت ارتقا  عواملی كه می تواند باعث افزایش رضایت شغلی شود:



 

  

 

شمار می روند كه می  خدمات رفاهی با رضایت مندی كاركنان رابطه ی معنی داری دارد و از جمله عواملی به و پیشرفت و

 شغل، تأثیر چندانی بر رضایت از شغل ندارد. تواند باعث افزایش رضایت شغلی شود و رشته ی شغلی و جنبه ی مادی

 رابطه ي عدالت سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی ( با موضوع 1391آمده از پژوهش یعقوبی) دست به نتایج

 1( و میانگین تعهد سازمانی ) 45/3 ± 1/ 1تحقیق ) مورد های بیمارستان  بین در نیسازما عدالت میانگین كه دهد می نشان

وجود دارد   دار معنی رابطه سازمانی تعهد و سازمانی عدالت بین .باشد (می 3/3 ± 7/۰و میانگین رضایت شغلی)  (۰5/3 ±

(46/۰=r  ،۰۰/۰=p و همچنین بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی رابطه وجود )( 66/۰دارد=r  ،۰29/۰=p) 

 های بیمارستان در شاغل پرستاران در شغلی فرسودگی با نفس عزت ارتباط ( با عنوان بررسی139۰پژوهش نوری) نتایج

 فراوانی با رابطه در .اند داشته متوسط نفس عزت پژوهش واحدهای درصد 6۰.1 كه داد مشهد نشان پزشکی علوم دانشگاه

 در همچنین .كردند گزارش را فردی موفقیت فقدان فراوانی باالی تا متوسط سطح افراد درصد 53.4 فرسودگی، گانه سه ابعاد

 باالی تا متوسط سطوح درصد 59.5 عاطفی، تحلیل شدت باالی تا متوسط سطوح افراد درصد 29.4 گانه، سه ابعاد شدت مورد

 همبستگی آزمون نتایج .اند داشته  را فردی موفقیت  فقدان شدت باالی تا متوسط  سطوح  درصد 75.3 و شخصیت  مسخ شدت

 عزت بین همچنین .دارد وجود داری معنی معکوس خطی ارتباط عاطفی تحلیل فراوانی و نفس عزت بین كه داد نشان نیز

 و نفس عزت بین طرفی از  .دارد وجود  داری معنی معکوس ارتباط شخصیت مسخ شدت و  شخصیت مسخ فراوانی و نفس

 می پیشنهاد بنابراین .دارد وجود داری معنی مستقیم خطی ارتباط فردی موفقیت فقدان شدت و فردی موفقیت فقدان فراوانی

 بعنوان ارتقا های روش  بردن بکار و نفس عزت  به توجه  و گرفته قرار تر دقیق  بررسی مورد فرسودگی عوامل و علل كه شود

 .باشد مدنظر فرسودگی كاهش و پیشگیری در راهبردهای

(با موضوع بررسی رابطه رضایت شغلی ، عزت نفس و سالمت روانی مربیان مركز پیش دبستانی 1388نتایج پژوهشی لواسانی )

نفر از مربیان زن مهدكودک شاغل در دانشگاه تهران میباشد.اجرای  35تهران انجام گرفته و نمونه مورد مطالعه مشتمل بر 

ان داد كه به استثنای یك نفر از مربیان سایر مربیان از عزت نفس متعادلی برخوردارند.نتایج مقیاس پرسشنامه عزت نفس نش

عالئم روانی بیانگر آن بود كه مربیان در مجموع از ناراحتی های روانی حاد یا شدید رنج نمی برند. اجرای پرسشنامه های 

رضایتی ندارند.نتایج پرسشنامه فرسودگی شغلی نشان داد كه  رضایت شغلی حاكی از این بود كه مربیان از شغل خود چندان

مربیان در ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی یعنی خستگی عاطفی،مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی دارای نمرات باالیی 

متأهل( و همچنین رابطه وضعیت تأهل )مجرد و  .هستند به عبارت دیگر اكثر آنها در شغل خود دچار فرسودگی شغلی شده اند

سابقه كار)باال و متوسط(مربیان بر میزان رضایت شغلی،فرسودگی شغلی،عزت نفس و ابعاد نه گانه عالئم روانی آنان بررسی 

شد،نتایج تفاوت معناداری را بین دو گروه مربیان مجرد و متأهل ، و مربیان با سابقه كار باال و متوسط در همه مقیاس ها به 

 .ت فردی نشان نداداستثنای جنبه عدم موفقی

 

 روش تحقیق :

پیایشی با هدف كاربردی می باشد. جامعه و نمونه آماری: كلیه دانش آموزان عشایر چند پایه  -روش پژوهش توصیفی

 شهرستان ایذه و روش نمونه گیری : روش نمونه گیری به صورت خوشه ای میباشد. ابزار گرد آوری داده های پژوهش:

 پرسشنامه انگیزش :

 باشد می مولفه  4گویه و  15این مقیاس دارای   :(IMI) (2002و بیرونی مادسیچ) پرسشنامه استاندارد انگیزش درونی

اعتبار یا روایی با این مسئله  .است 5 تا 1 بین ارزشی دارای ماده هر و( همیشه تا هرگز) ای درجه پنج لیکرت مقیاس یك با كه

سر و كار دارد كه یك ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد كه ما فکر می كنیم) سرمد و 

قابلیت اعتماد یا پایایی یك ابزار عبارت است از درجه  میباشد . 79/۰(.پایایی بدست آمده با آلفای كرونباخ 139۰همکاران،

 به یکسانی نتایج اندازه چه تا یکسان شرایط در گیری اندازه ابزار اینکه  گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی ثبات آن در اندازه

 (.139۰همکاران، و سرمد) دهد می دست



 

  

 

 پرسشنامه عزت نفس:

ماده است كه احساسات، عقاید یا واكنش های فرد را توصیف می  58شامل  (SEI) پرسشنامه عزت نفس كوپر اسمیت

كند و آزمودنی باید با این مواد با عالمت گذاری در دو خانه )به من شبیه است )بلی( ( یا )به من شبیه نیست )خیر(پاسخ دهد. 

ماده، مقیاس  8ماده، مقیاس خانوادگی  8ماده، مقیاس اجتماعی  26مواد هر یك از زیر مقیاس ها عبارتند از : مقیاس عمومی

نمرات زیر مقیاس ها و هم چنین نمره ی كلی، امکان مشخص كردن زمینه  ،ماده 8دروغ  ماده و مقیاس 8تحصیلی یا شغلی 

 (.1967ای را كه در آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند، فراهم می سازد)كوپر اسمیت،

 یافته هاي پژوهش

 سوال اول پژوهش :

 درونی و بیرونی بر عزت نفس دانش آموزان عشایر چند پایه شهرستان ایذه رابطه وجود دارد ؟آیا بین انگیزش 

( میزان همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول زیر sig<0.05( و )sig<0.01داری )سطح معنا 1جدول با توجه به

مثبت   4۰6/۰و  186/۰میزان همبستگی بین عزت نفس و انگیزه درونی و انگیزه بیرونی به ترتیب .نشان داده شده است

 باشد.  ومعنادار می
 ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق -1جدول

 انگیزه درونی انگیزه درونی عزت نفس 

   Pearson Correlation 1 عزت نفس

Sig. (2-tailed)    

N 220   

  Pearson Correlation **186. 1 انگیزه درونی

Sig. (2-tailed) .006   

N 220 220  

 Pearson Correlation **406. **258. 1 انگیزه بیرونی

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 220 220 220 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 پژوهش :سوال دوم 

 آیا بین میزان انگیزش دورنی و بیرونی دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟

 وجود ندارد . یبین انگیزش دورنی و بیرونی دختران و پسران تفاوتتی تست مستقل نشان می دهد   2با توجه به جدول

 
 : جدول تی مستقل تفاوت انگیزش دورنی و بیرونی دختران و پسران2جدول

 مقدار معناداری  انحراف معیار  میانگین  مقدار تی  متغیر ها

 1.119 ۰.144 1.26 -۰.23 انگیزش دورنی  

 ۰.281 ۰.126 2.11 -۰.64 انگیزش بیرونی 

 

 بین انگیزش دورنی و بیرونی دختران و پسران تفاوت وجود ندارد . 2با توجه به جدول  

 بحٍث و نتیجه گیري تحقیق

http://collegeprozheh.ir/


 

  

 

این پژوهش به دنیال بررسی رابطه انگیزش درونی و بیرونی بر عزت نفس دانش آموزان عشایر چند پایه شهرستان ایذه بود كه  

یافته های پژوهش نشان میدهد بین انگیزش درونی و بیرونی دانش آموزان با عزت نفس رابطه مثبت و معناداری دارد و 

گیزش درونی و بیرونی آنان تفاوت معناداری وجود ندارد. این پژوهش با یافته ای همچنین بین دانش آموزان دختر و پسر در ان

(، ، 1392( ، پژوهش حسینی)1391آمده از پژوهش یعقوبی) دست به ( نتایج1388( ، لواسانی )139۰پژوهش نوری) نتایج

یرونی با عزت نفس دانش آموزان  (   همخوانی داشته و بطور كلی میتوان نتیجه گرفت اهمیت انگیزش درونی و ب1394جاللی)

چند پایه قابل تامل و جای كار زیادی دارد كه احترام بر عزت فردی هر دانش آموز میتواند بر انگیزش درونی كه نیل به 

خودشناسی و خود تنظیمی و شناخت قوای درونی فرد است جهت شکوفایی حركت كند و همچنین انگیزش بیرونی كه دانش 

اهداف بیرونی سوق میدهد نیز شرایط رسیدن به جایگاه فردی مناسب و اجتماعی برای فرد ایجاد می كند آموران را به سمت 

 است الزم كه داریم هایی محدودیت و ها توانایی ما از هریك. داریم فرق هم با ما كه است آن به وجود می آورد. حقیقت

 است  ممکن كه دارند وجود ما در ظاهر و رفتار از هایی جنبه. كنیم زندگی آنها با چگونه كه بگیریم یاد و بیاموزیم آنها درمورد

اشیم، اما باید به یاد داشته باشیم كه مفهوم دیگری از خود بر پایه خودآگاهی و پذیرش ب آنها توسعه یا تغییر دنبال به

بندی به اهداف سازمان از جمله عوامل وجود انگیزه الزم برای انجام كار مجدانه و مبتنی بر دقت پای  .گیرد می شکل  خود

موثر در كیفیت فعالیتهای كلیه سازمانها و موسسات به ویژه مراكز تولیدی است، زیرا ماهیت فعالیتهای مراكز صنعتی تولیدی 

اهمیت به گونه ای است كه ستاده خود را در قالب یك كاال یا محصول مورد قضاوت و ارزیابی استفاده كننده آن قرار می دهند. 

این موضوع درصنعت خودرو سازی و قطعات آن به دلیل تقاضای باالی آن در داخل و لزوم حركت به سوی كیفیت جهت 

رقابت بین الملی با توجه به راهبرد مشتری مداری و فرآیندهای داخلی دو چندان می شود. از آنجا كه رضایت مندی شغلی 

شی سازمان موثر واقع می شود لذا بررسی میزان رضایت مندی شغلی با توجه به كاركنان در ایجاد انگیزه و به تبع آن اثر بخ

ابعاد متنوع آن از جمله سطح حقوق و دستمزد، ماهیت شغل، همکاران و... از یکسو و تعهد سازمانی از سوی دیگر این امکان را 

بود و توسعه آنها زمینه را برای مدیران و فراهم می سازد تا با پی بردن به وضعیت موجود این متغیرها و در صورت لزوم به

 سیاستگذاران و تحقق موثر اهداف فراهم ساخت.
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