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چکیده


ةیٍی پیظرفث طغهی ةر جػهق  ُدف اًی پژوُض، ةررشی جأدیر خّش

خاظر و کاىیاةی در کار دةیران جرةیث ةدٌی طِر اروىیَ اشث. روش 

ع ىػادالت شاخحاری  يتصحگی از ٌّ غیفی و ظرح پژوُض،ُ  جضلیق، ّج

رةیث ةدٌی طِر ةاطد. زاىػَ آىاری جضلیق، طاىم کهیَ دةیران ج ىی

( َ ٌَّ 232اروىی ي َ ةا اشحفاده از روشٌ  د ک گیری جػادفیٌ صتحی، ٌفر( ّة

ٌَّ ٌاحخاب طدٌد. اةزار گردآوری داده ٌفر َة 144جػداد  ي ّانٌ  َ  غٍ ُا ش

دارد خّش ی  پرشظٍاىَ اشحٌا گةٍی يکاران ىصیر طغهی روجٍی  ُاوس وُ 

يکاران )2005) راث وُ  جػهق خاظر کاری ( و 2011(، کاىیاةی در کار ّپ

يکاران )  ُ د. ةرای جسزَی و جضهیم داده2006طافهی و ُا از آىار  ( ّة

غیفی، ىدل شازی ىػادالت شاخحاری صداكم ىرةػات ةا اشحفاده از دو  ّج

اشحفاده طد. ٌحایرٌ ظان  Smart PLS 2و  19ٌصخَ  SPSSٌرم افزار 

ی پیظرفث طغهی ةر جػهق خاظر و ( خّش>01/0Pداد در شعش )  ةٍی

اةػاد آن )فداکاری و ىسذوب طدن( و ةر کاىیاةی در کار و اةػاد آن 

 ً اةرای ٍاداری دارد. ٍة ــادگیری( جأدیر ىذتث و ىػ )شرٌزدگی و ـی

ّان گفث کَ خّش ىی ـ ٌّاد ةاغخ افزایض جػهق  ةیٍی ىصیر طغهی ىی ـج ج

د ةاغخ  خاظر و کاىیاةی در کار دةیران جرةیث ةدٌی طّد کَ اًی ىی ٌّا ج

ره افزایض حر آن ِة  .ُا طّد وری و غيهکرد ِة
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Abstract  
 

The purpose of this research is to study the effect 

of career optimism on physical education 

teachers’ work engagement and thriving at work 
in the city of Urmia. The adopted research 

approach was descriptive and the correlational 

design was based on structural equation modeling. 
The statistical population included all physical 

education teachers in urmia (N=232), out of 

whom 144 subjects were selected by using 
random sampling method. The data collection 

instruments were three standard questionnaires: 

Rottinghaus et al.’s (2005) Optimism of Career 
Path, Porath, et al.’s (2011) Thriving at Work and 

Schaufeli et al.’s (2006) Work engagement. The 

data was analyzed by employing SPSS 19 and 
Smart PLS 2. The results demonstrated that career 

optimism has positive effect on employee 

engagement and its dimensions (dedication and 
absorption) and on thriving at work and its 

dimensions (vitality and learning) (P< 0.01). 

Therefore, it can be said that the career optimism 
on work path can increase the physical education 

teachers’ work engagement and thriving at work, 

accordingly resulting in their efficiency and 
performance. 
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مقدمه

ُای اىروزی ةیض از ُر زىان دیگری ةرای ةلا در زریان پرجالظو دٌیای کاری ةا فظار ركاةحی شازىان

ىم ىِيی ویژه در طرایط غدم كعػیث، غا کَ کیفیث کار ٌیروی اٌصاٌی ةَ ىّازٍِد. ةا جّزَ ةَ آن

جّاٌد دشحاوردُای ارزطيٍدی  ُاشث؛ صضّر کارکٍان پراٌرژی و پرجالش ىی ةرای ىّفلیث شازىان

کٍٍد کَ در ىٍاةع  ىدیران شازىان جالش ىی (.2006، 1الرشّن و نّجاٌزُا داطحَ ةاطد ) ةرای شازىان

ارکٍان در ای ایساد ٌيایٍد جا ضيً اصصاس شرةهٍدی و خظٍّدی از ک اٌصاٌی خّد چٍان اٌگیزه

ُای شازىان  شازىان، ٌِایث جّان، ىِارت و داٌض جخػػی خّد را ةرای دشحیاةی ةَ ُدف

 طٍاشان کارةردی و پژوُظگرُای روان (. اىروزه1389زاده، شهیياٌی و یّردخاٌی،  گیرٌد )غتاس کار ةَ

اری ىذتث و اُيیث داطحً ٌگرش ک ٌلض گذطحَ ةَ از اٌصاٌی، ةیظحر ىٍاةع و شازىاٌی رفحار صّزه

اٌحظار  ةٌَگرش کاری ىذتث،  ةَ غٍّان یک 2ىصیر پیظرفث طغهی ةیٍی خّش ىفِّماٌد.  واكف طده

 اطاره دارد. ةر رفحارُای ُدفيٍد خّدجٍظیيی ةَ ىدل آیٍده و ٌیز در ُای خّب اجفاق از وكّع افراد

 گذارد؛ ٌظیر أدیر ىیج گذاری رفحارُای ُدف یک فػانیث، ةر پیاىدُای از ىدل، اٌحظار فرد ایً اشاس

(. 2005، 3ُاوس، دی و ةّرگً اشث )روجیٍگ الزم ٌحایر ىصیر پیظرفث طغهی ةرای جضلق آٌچَ

ریزی  و رضایث طغهی، ةرٌاىَ خظٍّدی ازحياغی، غهيی، فردی، شازگاری ةا افزایض ةیظحر ةیٍی خّش

ارجتاط  ث طغهی،در ىصیر پیظرف طغهی و ُدفيٍدی گیری جػيیو در ىّرد ٌفس  ةَ اغحياد طغهی،

پذیر  ةیٍی، ىفِّىی اٌػعاف دُد کَ خّش ُای اخیر ٌظان ىی (. پژوُض2004، 4کّىاران دارد )االن

جّاٌد جّشط یک ىضیط صيایحی طکم گرفحَ و جلّیث طّد )گارشیا، رشحتّگ، ةّردیا،  اشث و ىی

ُایی چّن  ای شازىانویژه ةر (. ایً ىصئهَ ة2010َ، 6؛ ُیگیٍز، دوةرو و رونف2015، 5ةّردیا و راکس

آىّزان در ارجتاط ُصحٍد، صیاجی ةَ  داٌض آىّزش و پرورش کَ ةا اىر ىِو و صیاجی آىّزش و جرةیث

 رشد. ٌظر ىی

ىذتحی  رفحارُای کاری و ُا ٌگرش ةیٍی ٌصتث ةَ ىصیر پیظرفث طغهی ةا از آٌسایی کَ خّش 

ىذتحی  کاری ُای ٌگرش افرادی کَشازىاٌی را جصِیم کٍد.  و ىّفلیث فردی جّاٌد ُيراه اشث، ىی

 زِث در اطحیاق زیاد طغهی خّد داطحَ و ةا آیٍده ةَ دغدغَ فراواٌی ٌصتث و غالكَ دارٌد،

اٌدوزی  ةَ یادگیری و جسرةَ طان ىرةّط اشث، ىظغّل آیٍده ىحػّر ةَ ظّر ىصحلیو کَ ةَ ُایی فػانیث

دٍُد )ىکهّیً، ةیکاریا و  كرار ىی هیةَ ىّفلیث طغ رشیدن ةرای ىصیر ىٍاشتی در را و خّد ُصحٍد

ةیٍی، خّدادرةخظی،  اٌد غزت ٌفس، خّش (. ةا جّزَ ةَ ٌحایر جضلیلاجی کَ ٌظان داده2013، 7ةّرجّن

                                                           
1  . Larson, & Luthans 

.2  career optimism 
3  . Rottinghaus, Day & Borgen 

4  . Elankumaran 

5  . Garcia, Restubog, Bordia, Bordia & Roxas 
6  . Higgins, Dobrow & Roloff 

7  . McIlveen, Beccaria, & Burton 



 73                                   ... دبیراى بینی پیشرفت شغلی بر تعلق خاطر و کاهیابی در کار خوش تأثیر

رٌسّری،  طٍاشی، روانگرایی، شازگاری، وظیفَ كدم، ةرونةّدن، طخػیث پیض خػیػَ ركاةحی

ظّر ىٍفی ةر روی  ىذتث و ةرخی دیگر ةَظّر  آوری ةَ غتری و زودرٌسی، و جاب پذیری، ةی جسرةَ

ةیٍی ىصیر طغهی ةر جػهق خاظر کاری  جّان گفث کَ خّش کاری جأدیرگذار ُصحٍد، ىی 1خاظر جػهق

کارکٍان، جأدیرگذار اشث. جػهق خاظر را ىفِّم اشحفاده کردن از جيام وزّد خّیظحً در زِث ایفای 

افراد جيام اةػاد فیزیکی، طٍاخحی و غاظفی  کٍٍد. در جػهق خاظر کاری، ُای کاری جػریف ىی ٌلض

گیرٌد. فلدان جػهق خاظر ةَ ىػٍای ىٍفک کردن خّیظحً از  کار ىی  خّیض را در ایفای ٌلض ةَ

 (. 1391خاٌی و ُيکاران،  ُای کاری اشث )غیصی ٌلض

ةخض و ىرجتط ةا کار ةَ ُای ذٍُی ىذتث، رضایث خاظر کاری ةا ىفاُیيی چّن صانث جػهق

طدن  ُای گذطحَ، فدایی طّد. پژوُض ىظخع ىی 3و ىسذوب طدن 2طدن دو طاخع فداییوشیهَ 

کردٌد )طافهی،  طدن را در درزَ اول ةا ىحغیرُای رواٌی و ازحياغی ىضیط کار ةررشی ىی فدایی

جّان ةَ شعّح ةاالی درگیری و اصصاس  (. از ىظخػات فدایی طدن ىی2008، 4رًٌ  جاریس و ون

؛ 2006، 5شٍتّم دن ةا طغم فرد اطاره کرد )کّیٍس، ةّرك، فایکغرور و چانض در کار و غسیً ط

طدن ٌیز جيرکز طدید و اطحغال ةَ یک کار ةا رضایث   (. ىسذوب2007، 6ىاٌّ، کایًٌٍّ و راوکالیًٍ

ای کَ گذطث زىان ةرای فرد، شریع و زدا طدن از  گٌَّ خاظر و اصصاس طادی در صیً کار اشث؛ ةَ

(. ىعانػات ٌظان داده اشث ةا 2002، 7هی، شاالٌّا، گٌّزانز روىا و ةاکرکار ةرایض دطّار اشث )طاف

دُد کَ ةرای ُر دو گروه  افزایی ةیً فرد و شازىان رخ ىی ایساد جػهق خاظر کاری در کارکٍان، ُو

ُای ىذتث، طٍاخحَ طدن  جّاٌد طاىم ٌگرش پیاىدُای ىذتحی ةَ ُيراه خّاُد داطث. ایً پیاىد ىی

ایث طغهی و جػِد شازىاٌی( شالىث ذٍُی و رواٌی طاىم اصصاشات ىذتث و کاُض كّی ةا کار )رض

فرشّدگی طغهی، غيهکرد درون طغهی و ةرون طغهی ةِحر، افزایض اٌگیزش دروٌی، اةحکار غيم فردی 

 (.1391خاٌی و ُيکاران،  و رفحار پیظگام و کصب ىٍاةع طغهی و طخػی ةاطد )غیصی

( در جضلیلی ةا غٍّان ارجتاط ةیً شازگاری طغهی و جػهق خاظر 2016) 8جالدیٍیان و واٌدرىروه

کارکٍان ةَ ایً ٌحیسَ رشیدٌد کَ ةیً شازگاری طغهی و جػهق کارکٍان، ارجتاط ىذتث و ىػٍاداری 

( ٌظان داد کَ ةیً جػهق خاظر کاری و ُّش ُیساٌی و غيهکرد در 2014) 9زکصّنوزّد دارد. 

پژوُظگران انزاىات ىخحهفی ةرای ىذتث و ىػٍاداری وزّد دارد. طغم و غيهکرد در فراطغم، ارجتاط 

و  ُای طافهی، ةاکر جریً آن در پژوُض اٌد کَ زاىع جضلق جػهق خاظر کاری را ةررشی کرده

                                                           
1  . employee engagement 
2  . dedication 

3  . absorption 

4. Schaufeli, Taris & Van Rhenen 
5 .Koyuncu, Burke & Fiksenbaum 

6  . Mauno., Kinnunen & Ruokolainen 

7. Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma & Bakker 
8. Tladinyane & Van der Merwe 

9. Jackson 



     7391 پاییز / (9 )پیاپی 3شواره  سوم/سال  ای هعلن/فصلناهة توسعة حرفه   74  

( در شَ ةػد انزاىی ىٍاةع طغهی، ىٍاةع شازىاٌی و ىٍاةع 2007(، طافهی و شاالٌّا )2006)1شاالٌّا

طٍاخحی، ازحياغی و شازىاٌی طغم اطاره  ی ةَ اةػاد فیزیکی، روانطخػی ةیان طده اشث. ىٍاةع طغه

طٍاخحی پایدار از ظرف کارکٍان  ( کَ ٌیازىٍد جالش فیزیکی و روان2008، 2دارد )ةاکر و دىروجی

ُای  (. ىٍاةع شازىاٌی ةَ ىیزان صيایحی ةّدن شیاشث2008، 3اشث )ةاکر، طافهی، نیحر و جاریس

ُای کارکٍان اطاره دارد )ریچيً،  ُای شازىاٌی صاىی ٌیازُا و خّاشحَشازىان، ُيچٍیً وزّد ةصحر

آوری و  ( ىٍاةع طخػی ةَ خّدارزیاةی ىذتث ىرجتط ةا جاب2008 ،4شیّیاٌا، طاٌٌّا، ُیهب و ةرٌٍس

اطاره دارد )ُاةفّل، زاٌصّن، اٌیس و  ىضیط ةر جأدیرگذاری در خّیض ُای صس فرد از جّاٌایی

 (.2003، 5زکصّن

جّاٌد ةر آن جأدیر داطحَ ةاطد،  ةیٍی ىصیرطغهی ىی یگر از ىحغیرُای شازىاٌی کَ خّشیکی د

ةیٍی ةاغخ دیدگاه ىذتث افراد  کاىیاةی در کار اشث؛ چرا کَ ٌحایر ىعانػات ٌظان داده اشث کَ خّش

در  جّاٌٍد طّد و زىاٌی کَ افراد، دیدگاه ىذتث ٌصتث ةَ طغم خّد داطحَ ةاطٍد ىصهياً ىی در کار ىی

ُا و اصصاس شرزٌدگی  کار و زٌدگی طغهی خّد ىّفق غيم کٍٍد، اصصاس ٌظاط و اٌگیزه دروٌی آن

 جرٌد. طّد، در ٌحیسَ کاىیاب ُا ةیظحر ىی و ٌظاط و جّاٌایی یادگیری آن

اشث. ٍُگاىی کَ افراد کاىیاب  7و یادگیری فرد 6دٍُده اصصاس شرزٌدگی کاىیاةی ٌظان 

کٍٍد کَ درةرگیرٌده اصصاس یادگیری )فِو و داٌض ةیظحر(  رکث ىیُصحٍد، اصصاس پیظرفث و ص

و اصصاس شرزٌدگی )پراٌرژی ةّدن( اشث. کاىیاةی صانحی ىعهّب و آىّزٌده اشث؛ ىعهّب از ایً 

دٍُد کَ  ٌظر کَ افراد، اٌگیزه افزایض آن را در خّد دارٌد و آىّزٌده اشث، چّن آن را ىتٍایی كرار ىی

رطد ىذتث، یػٍی صرکث ةَ شّی شرزٌدگی و یادگیری كرار دارٌد یا ٌَ  ةداٌٍد آیا در ىصیر

 (.2005، 8)اشپرایحزر، شاکهیف، داجّن، شاٌٍظایً و گراٌث

طٍاخحی از رطد  ایً دو ىؤنفَ )اصصاس یادگیری و اصصاس شرزٌدگی( شتب ایساد اصصاس روان

زىان ةا ُو غيم کٍٍد  کٍٍد کَ ُو طّد. دو ىؤنفَ کاىیاةی، در غّرجی کاىیاةی را ایساد ىی فردی ىی

زای  یاةٍد و ةَ کٍٍد، جّشػَ ىی (. افراد کاىیاب رطد ىی2011، 9)پّراث، اشپرایحزر، گیتصّن و گراٌث

اٌد. ىؤنفَ شرزٌدگی، ةر اصصاس فرد،  کَ اصصاس رکّد یا ٌاجّاٌی کٍٍد، شرطار از اٌرژی زای ایً ةَ

ای دارٌد کَ شتب ایساد  اٌد، اٌگیزه اد کاىیابىتٍی ةر اٌرژی و طاداةی اطاره دارد. ٍُگاىی کَ افر

ُای  طّد. ىؤنفَ یادگیری، ةَ رطد فرد از ظریق کصب داٌض و ىِارت اٌرژی در خّد و دیگران ىی

                                                           
1. Schaufeli, Bakker, & Salanova 
2. Bakker & Demerouti 

3. Bakker, Schaufeli, Leiter, & Taris 

4 .Richman, Civiana, Shannona, Hillb & & Brennanc 
5 .Hobfoll, Johnson, Ennis & Jackson 

6  . thriving 

7  . learning 
8  . Spreitzer, Sutcliffe, Dutton, Sonenshein, & Grant 

9  . Porath, Spreitzer, Gibson, & Grannet 
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ُا ةَ  جّاٌٍد ةِحر غيم کٍٍد. آن اٌد، ةاور دارٌد کَ ىی زدید اطاره دارد. ٍُگاىی کَ افراد کاىیاب

ُایی  دگاٌی ُصحٍد کَ ةَ ظّر فػال ةَ دٌتال کظف فرغثطٌّد و یادگیرٌ وضػیث صاضر راضی ٌيی

ایياٌی،  (.2012، 1ُصحٍد )اشپرایحزر، پّراث و گیصتّن و پیظرفث خّد یادگیرُای زدید ةرای

( در جضلیلی ٌظان دادٌد کَ کاىیاةی در کار ةا غيهکرد طغهی و 1395پّر و شیدزّادیً ) كهی

( ٌیز دریافحٍد کارکٍاٌی کَ 2001) 2اجٍر و گرزیّاکز ىذتث و ىػٍاداری دارد.  شالىث رواٌی راةعَ

ُا جأدیر  یادگیری ةیظحری در کار دارٌد، کارطان ةَ ظّر ىذتث ةر شالىث فیزیکی و ذٍُی آن

( در جضلیلی ٌظان داد ٍُگاىی کَ افراد اصصاس شرزٌدگی و ٌظاط 2002)3کیس .گذارد ىی

ُا  صردگی طٌّد، در ٌحیسَ شالىث رواٌی آنکٍٍد، اصحيال کيحری دارد کَ دچار اضعراب و اف ىی

 یاةد. افزایض ىی

گرفحَ  اٌسام ىرجتط جسرةیات جریً ىِو از ةرخی ةَ ٌحایر ىّضّغی، ىضدوده و ُدف ةَ جّزَ ةا 

( در ىعانػَ خّد ٌظان دادٌد کَ کارکٍان 2007) 4زاٌحاپّنّ، ةاکر دیيروجی و طافهی .طّد ىی اطاره

خاظر، ایً گرایض را دارٌد کَ   جػهق ةا یی دارٌد، ةَ غالوه، کارکٍانخاظر، ادرةخظی ةاال  جػهق ةا

جّاٌٍد ةا ىظارکث در  ةیٍی( و ةاور دارٌد کَ ىی پیاىدُای خّةی را در زٌدگی جسرةَ کٍٍد )خّش

( ٌیز در ةررشی خّد 2012) 5فاةیً ُایی در درون شازىان، ٌیازُای خّیض را ارضا ٌيایٍد. ٌلض

ّد فضیهث در شازىان ةَ واشعَ ادری کَ ةر روی اصصاشات ىذتث افراد ٌظان داد کَ درك وز

شازىان و جّشػَ اصصاشاجی چّن شرزٌدگی، زذب شازىان طدن و فدایی طدن ةرای شازىان خّاُد 

گیری شازىاٌی ادرةخض و کارا کيک خّاُد کرد. شانيیًٍ، ىاکیکاٌگس و  گذاطث، در ٌِایث ةَ طکم

ةیٍی،  دادٌد کَ ىٍاةع طغهی )زّ شازىاٌی، کٍحرل طغهی( و خّش ( در جضلیلی ٌظان2014) 6فهث

( در 2014)7اوت، و کروا کّریر  ادر ىذتحی ةر جػهق خاظر کارکٍان و اةػاد آن دارد. روجیچ، کيهی چری

ةیٍی و اصصاس جػهق کارکٍان، ارجتاط ىذتث و  در پژوُض خّد ةَ ایً ٌحیسَ رشیدٌد کَ ةیً خّش

 ىػٍاداری وزّد دارد.

ُا، و ارجتاط ىصیرُای  جّزَ ةَ ٌلض ىصیرُای پیظرفث طغهی کارکٍان در افزایض غيهکرد آنةا 

ُای دیگر ُيچّن جػهق خاظر و کاىیاةی در کار و اُيیث و ٌلض ُر کدام از ىحغیرُا  طغهی ةا ىؤنفَ

 ای وزّد کٍٍده در پیظرفث و افزایض اٌگیزه، رضایث طغهی و جػِد شازىاٌی کارکٍان، دالیم كاٌع

ةیٍی پیظرفث طغهی ةر جػهق خاظر و کاىیاةی  داطث کَ ىضلق در ایً پژوُض ةَ ةررشی جأدیر خّش

در کار از دیدگاه دةیران جرةیث ةدٌی طِر اروىیَ ةپردازد. ةا اٌسام ایً پژوُض، وضػیث ىحغیرُای 

 ةیٍی ىصیر طغهی، جػهق خاظر و کاىیاةی در کار دةیران جرةیث ةدٌی طِر اروىیَ ىظخع خّش
                                                           
1  . Spreitzer, Porath. & Gibson 

2  . Ettner, & Grzywacz 
3  . Keyes 

4  . Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, & Schaufeli 

5  . Fabian 
6  . Salminen, Mäkikangas, & Feldt 

7. Rotich, Kimeli Cheruiyot, & Kirwa Korir 
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طّد و ةا ةررشی ارجتاط ةیً ىحغیرُای ىذکّر، راُکارُای الزم زِث ارجلای جػهق خاظر و  ىی

ُایی کَ پژوُض صاضر كػد ةررشی  طّد. نذا فرضیَ کاىیاةی در کار دةیران جرةیث ةدٌی ارائَ ىی

 ُا را دارد، غتارجٍد از: آن

 ُای اغهی و فرغی پژوُض: فرضیَ

 ق خاظر دةیران جرةیث ةدٌی جأدیر دارد.ةیٍی پیظرفث طغهی ةر جػه خّش. 1

 ةیٍی پیظرفث طغهی ةر فداکاری دةیران جرةیث ةدٌی جأدیر دارد. . خّش1-1

 ةیٍی پیظرفث طغهی ةر ىسذوب طدن دةیران جرةیث ةدٌی جأدیر دارد. خّش. 1-2

 ةیٍی پیظرفث طغهی ةر کاىیاةی درکار دةیران جرةیث ةدٌی جأدیر دارد. خّش. 2

 ی پیظرفث طغهی ةر شرزٌدگی دةیران جرةیث ةدٌی جأدیر دارد.ةیٍ خّش. 2-1

 ةیٍی پیظرفث طغهی ةر یادگیری دةیران جرةیث ةدٌی جأدیر دارد. خّش. 2-2

 ، ٌظان داده طده اشث. 1ُا، انگّی پیظٍِادی پژوُض در طکم ةا جّزَ ةَ فرضیَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 










(.الگویپیطنهادیپضوهص1ضکل)



ضناسیروش

اشث؛ روش جضلیق، جّغیفی و ظرح پژوُض،  ٌّع کارةردی از جضلیق ُدف ىتٍای ةر اضرص پژوُض

زاىػَ آىاری گیری: ٌيٌَّ روش و ٌيٌَّ آىاری، زاىػَةاطد.  ُيتصحگی از ٌّع ىػادالت شاخحاری ىی

ةاطد کَ ظتق آىار ارائَ  در ایً پژوُض طاىم کهیَ دةیران جرةیث ةدٌی زن و ىرد طِر اروىیَ ىی

بینیخوش  

 مسیزضغلی

 

 تعلقخاطز

 کامیابی

 درکار

 

 ىسذوب طدن
 

 فداکاری

 

 شرزٌدگی
 
 

 یادگیری
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ٌفر ةّدٌد کَ  232، 96 -95شط اداره کم آىّزش و پرورش اشحان آذرةایسان غرةی در شال طده جّ

ٌفر ةَ غٍّان ٌيٌَّ آىاری اٌحخاب طدٌد. ةا جّزَ ةَ ایً کَ  144ةا جّزَ ةَ زدول ىّرگان جػداد 

ٌفر ٌاصیَ دو( و  134ٌفر ٌاصیَ یک و  98صسو زاىػَ آىاری در ایً پژوُض، ُو در ٌّاصی دوگاٌَ )

ٌفر ىرد( ةَ یک اٌدازه ٌتّد، ُيچٍیً صسو ُر  111ٌفر زن و  121ُو در جػداد زٌان و ىردان )

گیری  ُا ىحفاوت ةّد، ةرای ایً کَ ایً درغد و صسو زاىػَ زٌان و ىردان در ٌيٌَّ کدام از ایً گروه

گیری جػادفی  طدن داطحَ ةاطٍد، از ٌيٌَّ ُا طاٌس ةراةر ةرای اٌحخاب رغایث طّد و ُر کدام از گروه

گردید. ُا جّزیع آن ةیً ای ٌصتحی اشحفاده طد و پرشظٍاىَ ظتلَ
ةیٍی ٌصتث ةَ ىصیر پیظرفث طغهی  گیری طاىم: انف. پرشظٍاىَ خّش اٌدازه اةزارُای

ةیٍی ٌصتث ةَ ىصیر پیظرفث طغهی کَ  آیحيی خّش 11(: ىلیاس 2005ُاوس و ُيکاران ) روجیٍگ

 ىلیاس ( اشث.2005ُاوس و ُيکاران ) صیر پیظرفث طغهی روجیٍگةرگرفحَ از پرشظٍاىَ آیٍده ى

 ُای ةا غتارت کَ اشث اغهی( ةّده ةا پرشظٍاىَ جایی )ىعاةق پٍر نیکرت ظیف ىحغیر،ایً  گیری اٌدازه

آغاز و ظریلان  اشث. طده ةیان ىّافلو کاىالً  ىّافلو، ىّافق، ٌَ و ٌَ ىخانف ىخانفو، ىخانفو، کاىالً 

 ةَ دشث آوردٌد.  81/0ایً پرشظٍاىَ را  کروٌتاخ آنفای خّد ضریب جضلیق ( در1393)

(: زِث شٍسض جػهق خاظر کاری از 2006ب. پرشظٍاىَ جػهق کاری طافهی و ُيکاران )

( اشحفاده طده اشث. ایً اةزار دارای دو 2006ای جػهق خاظر طافهی و ُيکاران ) گّیَ 11پرشظٍاىَ 

گّیَ  6( و ىؤنفَ ىسذوب طدن ةا 5جا  1گّیَ )شؤاالت  5فَ فداکاری ةا ةاطد. طاىم ىؤن زیرىؤنفَ ىی

جایی )ىعاةق ةا پرشظٍاىَ  گیری ىحغیرُا، ظیف نیکرت پٍر ( اشث. ىلیاس اٌدازه11جا 6)شؤاالت 

ُای کاىالً ىخانفو، ىخانفو، ٌَ ىخانف و ٌَ ىّافق، ىّافلو، کاىاًل  اغهی( ةّده اشث کَ ةا غتارت

 ىحػددی ىّرد ُای پژوُض در پژوُض، ایً در ىذکّر کَ پرشظٍاىَ آٌسایی اشث. از ىّافلو ةیان طده

و پایایی آن جّشط  اشث فرض طده ىضرز آن ىضحّای روایی ُيیً، ةرای اشث،  كرار گرفحَ اشحفاده

( ةاالی 1390ُيکاران ) و فاٌی و جّشط 90/0و  70/0ةیً  آن اةػاد جياىی طافهی و ُيکاران ةرای

(: پرشظٍاىَ ىذکّر 2011اشث. ج. پرشظٍاىَ کاىیاةی در کار پّراث و ُيکاران ) طده گزارش 70/0

ظراصی و جدویً طده  2011شؤانی اشث کَ جّشط پّراث و ُيکاراٌض در شال  24یک ىلیاس 

( اشث کَ ُرکدام 24جا  13( و یادگیری )12جا  1اشث. ایً پرشظٍاىَ طاىم دو ىؤنفَ شرزٌدگی )

 در ای، درزَ نیکرت پٍر ىلیاس ظیف پاشخگّیی ةَ پرشظٍاىَ ىذکّر درشؤال اشث.  12طاىم 

ً پرشظٍاىَ جّشط پّراث و اٌد. ای طده گذاری ىّافق جا کاىالً ىخانف ٌيره از کاىالً  ای داىٍَ

( ةَ کار گرفحَ طده اشث و ةا اشحفاده از ضریب آنفای کروٌتاخ، پایایی ایً ىلیاس را 2011)ُيکاران

( ةَ 1394ٌد. ایً پرشظٍاىَ در ایران ةرای اونیً ةار جّشط ایياٌی و ُيکاران )ةَ دشث آورد 87/0

فارشی ةرگرداٌده طد؛ روایی غّری، ىضحّایی و شازه ایً پرشظٍاىَ، ىّرد جأیید و پایایی آن ةا 

ةَ دشث آىده کَ  817/0( 1394اشحفاده از آنفای کروٌتاخ در جضلیق ایياٌی و ُيکاران )

 ةاطد. ةاالی ایً پرشظٍاىَ ىی دٍُده پایایی ٌظان
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افزار  جسزیَ و جضهیم ٌحایر صاغم از ایً پژوُض ةا اشحفاده از ٌرمُا: داده جسزیَ وجضهیم روش

در دو شعش جّغیفی و اشحٍتاظی اٌسام طد. در  Smart PLSو ٌرم افزار  19ٌصخَ  SPSSآىاری 

و اٌضراف اشحاٌدارد اشحفاده گردید.  ُایی ٌظیر فراواٌی، درغد، ىیاٌگیً شعش آىار جّغیفی از آىاره

ُا اشحفاده  اشيیرٌّف ةرای جػییً ٌرىال ةّدن داده در شعش آىار اشحٍتاظی از آزىّن کّنيّگروف

ُای جضلیق ٌیز از آزىّن ىػادالت شاخحاری صداكم ىرةػات ززئی ةا کيک  طد و ةرای جضهیم داده

اشحفاده طد.  Smart PLSافزار  ٌرم



هایافته

ُای  ، یافح1َُای پژوُض در دو ةخض آىار جّغیفی و اشحٍتاظی ارائَ طده اشث. در زدول یافحَ

طٍاخحی پژوُض ٌظان داده طده اشث.    زيػیث
ضناختی(نمونةمطالعاتی هایدموگزافیک)جمعیت(یافته1جدول)

 درغد فراواٌی طاخع

 زٍصیث
 8/52 75 زن

 92/47 69 ىرد

 داىٍَ شٍی

 4/35 51 شال 30جا  20

 6/48 70 شال 40جا  31

 2/13 19 شال 50جا  41

 8/2 4 شال ةَ ةاال 50

 ىلعع جضػیهی

 3/56 81 کارطٍاشی

 3/33 48 ارطد

 4/10 15 دکحری

 شٍّات خدىث

 شال 5جا  1

شال 10جا  6
شال 15جا  11
شال 20جا  16
 شال ةَ ةاال 20

28 

56
30
15
15 

4/19 

9/38
8/20
4/10
4/10 

 

ُا را  درغد آن 92/47درغد گروه ٌيٌَّ را دةیران زن و  8/52دُد کَ  ٌظان ىی (1)ایر زدول ٌح

جا  20درغد از دةیران جرةیث ةدٌی طِر اروىیَ در داىٍَ شٍی  4/35  اٌد. دةیران ىرد جظکیم داده

 8/2شال و  50جا  41درغد در داىٍَ شٍی  2/13شال؛  40جا  31درغد  6/48شال ةّدٌد،  30

درغد ٌيٌَّ آىاری دارای ىدرك  3/56شال ةَ ةاال شً داطحٍد. ظتق ایً زدول،  50رغد ٌیز د

ایً  درغد دارای ىدرك جضػیهی دکحری ةّدٌد. 4/10درغد کارطٍاشی ارطد، و  3/33کارطٍاشی، 
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 9/38شال شٍّات خدىث داطحٍد،  5درغد از دةیران جرةیث ةدٌی زیر  4/19در صانی اشث کَ 

 20درغد ٌیز  4/10شال و  20جا  16درغد  4/10شال،  15جا  11درغد  8/20شال،  10جا  6درغد 

 شال ةَ ةاال شاةلَ خدىث داطحٍد.

ةَ ىٍظّر ةررشی روایی اةزار گیری(: ىرصهَ اول. ةررشی ىدل ةیروٌی )ىدل اٌدازه: روایی و پایایی اةزار

شحفاده طد. روایی ُيگرا ةَ ایً اغم گیری از دو ٌّع روایی، جضث غٍاویً ُيگرا و واگرا ا اٌدازه

ای داطحَ ةاطٍد. ىیزان روایی ُيگرا  ُای ُر شازه ةا یکدیگر ُيتصحگی ىیاٌَ گردد کَ طاخع ةرىی

آید )خیاظان و ىتارکی،  دشث ىی ةَ AVEةّدن ىیاٌگیً واریاٌس خروزی یا  5/0از ظریق ةیظحر از 

ةا ُيتصحگی ةیً ىحغیرُای ىکٍّن  AVEزذر  (. روایی واگرا )افحراكی( ٌیز از ظریق ىلایص1393َ

ةاید ةیظحر از ُيتصحگی آن شازه ةا  AVEُای اٌػکاشی، زذر  شٍسیده طده و ةرای ُر یک از شازه

ُا در ىدل ةاطد. ُيچٍیً در ایً پژوُض، زِث جػییً پایایی از شَ ىػیار ضریب آنفای  شایر شازه

( 1981)ةار غاىهی( ةر ظتق ٌظر فارٌم و الرکر )کروٌتاخ و ضریب پایایی جرکیتی و ُيصاٌی دروٌی 

و پایایی جرکیتی ةیظحر از  6/0اشحفاده طده اشث. ىیزان كاةم كتّل ةرای آنفای کروٌتاخ، ةیظحر از 

ُا کَ ةَ ىٍظّر  (. ىیزان ةار غاىهی گّی1392َةرزکی،  ةاطد )اکتری، ةِارشحان و طائيی ىی 7/0

ةاطد.  ىی 4/0گیرد و ىلدار كاةم كتّل آن، ةیض از  ار ىیةررشی ُيصاٌی دروٌی ىّرد اشحفاده كر

ُایی کَ  غتارت دیگر پرشض ةاطد. ةَ 96/1ةاید ةاالجر از  05/0آن در شعش خعای  tُيچٍیً آىاره 

ةاطد ةاید صذف گردٌد. زداول زیر،  -96/1جا  96/1ُا ةیً  آن Tیا آىاره  4/0ُا کيحر از  ةار غاىهی آن

 دُد. گیری جضلیق را ةَ ظّر خالغَ ٌظان ىی اٌدازه روایی و پایایی اةزار
گیزی(رواییهمگزاوپایاییابشارانداسه2جدول)

ىحغیرُای 

 جضلیق
 شؤاالت

ضریب 
AVE 

 tآىاره  ةارُای غاىهی
ضریب پایایی 

 (CRجرکیتی )

آنفای 

 کروٌتاخ

ةیٍی  خّش

پیظرفث 

 طغهی

w1 

54/0 

81/0 36/22 

90/0 87/0 

w10 76/0 42/17 

w2 84/0 16/31 

w3 75/0 75/15 

w4 71/0 64/12 

w5 75/0 57/16 

w6 49/0 05/5 

w7 71/0 68/12 

 شرزٌدگی

q11 

50/0 

86/0 88/33 

76/0 69/0 
q12 84/0 62/26 

q2 50/0 68/4 

q7 43/0 14/4 
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گیزیسه(رواییهمگزاوپایاییابشاراندا2جدول)ادامه

ىحغیرُای 
 جضلیق

ضریب  شؤاالت
AVE 

 tآىاره  ةارُای غاىهی
ضریب پایایی 

 (CRجرکیتی )
آنفای 
 کروٌتاخ

 یادگیری

e1 

51/0 

64/0 50/8 

82/0 74/0 
e2 80/0 42/24 
e3 68/0 20/10 

e4 65/0 64/10 
e5 74/0 02/14 

ىسذوب 
 طدن

e11 

50/0 

70/0 50/11 

76/0 70/0 
e6 60/0 61/6 
e7 66/0 55/6 

e8 71/0 65/10 

 فداکاری

q13 

52/0 

67/0 12/10 

92/0 91/0 

q14 70/0 15/14 
q15 73/0 85/15 
q16 81/0 01/23 
q17 86/0 92/30 
q18 86/0 41/44 
q19 82/0 03/29 
q20 70/0 95/13 
q21 58/0 61/6 
q22 58/0 70/7 
q23 58/0 68/7 



(ماتزیسهمبستگیوبزرسیرواییواگزا)افتزاقی(3جدول)

ىحغیرُای 
 جضلیق

ةیٍی ةَ  خّش
پیظرفث 

 طغهی

 یادگیری شرزٌدگی
ىسذوب 

 طدن
 یادگیری

 AVEزذر 
 )روایی واگرا(

ةیٍی ةَ  خّش
 پیظرفث طغهی

000/1     73/0 

 70/0    000/1 525/0 شرزٌدگی
 71/0   000/1 149/0 265/0 یرییادگ

ىسذوب 
 طدن

406/0 223/0 705/0 000/1  70/0 

 72/0 000/1 223/0 052/0 744/0 607/0 فداکاری
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، روایی )ُيگرا، واگرا( و پایایی )ةارغاىهی، پایایی ىرکب و آنفای کروٌتاخ( اةزار (3و  2)زداول 

 ةاطد. گیری جضلیق ىی اشب ةّدن اةزارُای اٌدازهُا ٌظاٌگر ىٍ دُد. ایً یافحَ گیری را ٌظان ىی اٌدازه

پس از ةرازش ىدل شاخحاری، ةرازش ىرصهَ دوم. ةررشی ىدل دروٌی )ةررشی ىدل شاخحاری(: 

GOFىدل کهی از ظریق طاخع 
طّد. ایً ىػیار ىرةّط ةَ ةخض کهی ىػادالت  ارزیاةی ىی 1

پس از ةررشی ةرازش ةخض  جّاٌد ىػٍی کَ جّشط ایً ىػیار، ىضلق ىی شاخحاری اشث، ةدیً

گیری و ةخض شاخحاری ىدل پژوُض، ةرازش ةخض کهی را ٌیز کٍحرل کٍد. جّضیضات آن ةَ  اٌدازه

 آىده اشث: (4)ظّر خالغَ در زدول 
هایبزاسشمدلساختاریومدلپضوهص(ضاخص4جدول)

 R2 Communality شازه

 352/0 137/0 جػهق خاظر

 314/0 435/0 کاىیاةی طغهی

 538/0  ةیٍی ةَ پیظرفث طغهی خّش

 470/0 720/0 شرزٌدگی

 494/0 869/0 یادگیری

 447/0 805/0 ىسذوب طدن

 524/0 956/0 فداکاری

 448/0 654/0 ىیاٌگیً ىػیارُا

 =  54/0 

 

ده ةـرازش دٍُ ةاطد کـَ ٌظـان ىی 54/0ةرای ىدل پژوُض، ةراةر ةا  GOFىلدار  (،4)ظتق زدول

 ةصیار كّی ىدل پژوُض اشث.

 :ُای پژوُض ةررشی فرضیَ

 دٍُد. ىدل اشحاٌدارد و ضریب ىػٍاداری ىدل اغهی پژوُض را ٌظان ىی (3و  2) طکم

 

                                                           
1. Goodness-of-fit 
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(ضزایبمسیزمدلاصلی2ضکل)

 

 

 


مدلاصلیt(مقادیز3ضکل)

ی ةر جػهق خاظر ةیٍی پیظرفث طغه دُد، خّش ٌظان ىی (3و 2)گٌَّ کَ ٌحایر طکم  ُيان

ةیٍی پیظرفث طغهی ةر  ( و خّش=T= ،370/0Beta 273/4دةیران، جأدیر ىذتث و ىػٍاداری دارد )

 (.=625/11T= ،659/0Betaکاىیاةی در کار دةیران، جأدیر ىذتث و ىػٍاداری دارد )

 ىدل فرغی، ٌظان داده طده اشث.  tٌیز ضرایب ىصیر و ىلدار  4و  3در طکم



 83                                   ... دبیراى بینی پیشرفت شغلی بر تعلق خاطر و کاهیابی در کار خوش تأثیر

 
ضزایبمسیزمدلفزعی(3ضکل)



 
مدلفزعیtمقادیز(4ضکل)



ةیٍی پیظرفث طغهی ةر فداکاری دةیران،  دُد، خّش ٌظان ىی (4و  3)گٌَّ کَ ٌحایر طکم  ُيان

ةیٍی پیظرفث طغهی ةر ىسذوب  (؛ خّش=778/4T= ،338/0Betaجأدیر ىذتث و ىػٍاداری دارد )

ةیٍی پیظرفث طغهی  (، خّش=298/6T= ،457/0Betaطدن دةیران، جأدیر ىذتث و ىػٍاداری دارد )

ةیٍی  (، و خّش=705/8T= ،541/0Betaةر شرزٌدگی دةیران، جأدیر ىذتث و ىػٍاداری دارد )

 (.=670/18T= ،698/0Betaپیظرفث طغهی ةر یادگیری دةیران جأدیر ىذتث و ىػٍاداری دارد )

 ُد.د ُای پژوُض را ٌظان ىی ، خالغَ ٌحایر آزىّن فرضی5َزدول
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درصد35هایپضوهصدرسطحاطمیناننتایجآسمونفزضیه(5)جدول

 ٌحیسَ t β هافزضیه ردیف

 جأیید 370/0   273/4 جػهق خاظر دةیران <---ةیٍی پیظرفث طغهی  خّش 1

 جأیید 659/0 625/11 کاىیاةی در کار دةیران <---ةیٍی پیظرفث طغهی  خّش 2

 جأیید 338/0 778/4 فداکاری دةیران <---ةیٍی پیظرفث طغهی  خّش 3

 جأیید 457/0 298/6 ىسذوب طدن دةیران <---ةیٍی پیظرفث طغهی  خّش 4

 جأیید 541/0 705/8 شرزٌدگی دةیران <---ةیٍی پیظرفث طغهی  خّش 5

 جأیید 698/0 670/18 یادگیری دةیران <---ةیٍی پیظرفث طغهی  خّش 6

طٌّد؛  ُای پژوُض جأیید ىی درغد، کهیَ فرضیَ 95یٍان ، در شعش اظي5ةر اشاس ٌحایر زدول

ةیٍی پیظرفث جضػیهی ةر جػهق خاظر، کاىیاةی در کار، فداکاری، ىسذوب  ةدیً ىػٍی کَ خّش

 طدن، شرزٌدگی و یادگیری دةیران جأدیر ىذتث و ىػٍاداری داطحَ اشث.



گیزیبحثونتیجه

غهی ةر جػهق خاظر و کاىیاةی در کار دةیران ةیٍی پیظرفث ط ُدف ایً پژوُض، ةررشی جأدیر خّش

ةیٍی ىصیر طغهی ةر جػهق خاظر و اةػاد آن  جرةیث ةدٌی طِر اروىیَ ةّد. ٌحایر ٌظان داد کَ خّش

(، 2012ایً ٌحایر ةا ٌحایر جضیلات فاةیً ) )ىسذوب طدن و فداکاری( جأدیر ىذتث و ىػٍاداری دارد.

( ُيصّ اشث. در جفصیر ایً فرضیَ ةاید 2014کاران )( و روجیچ و ُي2014شانيیًٍ و ُيکاران )

جرٌد، آیٍده طغهی خّد را روطً  ةیً غٍّان کرد افرادی کَ ٌصتث ةَ ىصیر پیظرفث طغهی خّد خّش

ةیٍی ةیظحر ةا افزایض  داٌٍد. از ٌظر پژوُظگران، خّش داٌصحَ و ٌاکاىی در طغم را اىری ىّكحی ىی

ٌفس در  ریزی طغهی، اغحيادةَ دی و رضایث طغهی، ةرٌاىَشازگاری فردی، ازحياغی، غهيی، خظٍّ

، 1کاواس-گیری طغهی و ُدفيٍدی در ىصیر پیظرفث طغهی ارجتاط دارد )ةایّکگّز ىّرد جػيیو

پذیری ةیظحر در پردازش  (. ایً افراد اٌحظارات ىذتحی ٌصتث ةَ آیٍده دارٌد و ةَ دنیم اٌػعاف2014

، 2ُاوس دٍُد )روجیٍگ ُای زدید وفق ىی حری خّد را ةا ىّكػیثو پیروی از اظالغات، ةا اصحيال ةیظ

ُای کاری ىذتحی دارٌد، غالكَ و دغدغَ فراواٌی ٌصتث ةَ آیٍده طغهی  (؛ نذا ىػهياٌی کَ ٌگرش2004

طان ىرةّط  ُایی کَ ةَ ظّر ىصحلیو ةَ آیٍده ىحػّر خّد داطحَ، ةا اطحیاق زیاد در زِث فػانیث

اٌدوزٌد و خّد را در ىصیر ىٍاشتی ةرای رشیدن ةَ  طده و جسرةَ ىیاشث، ىظغّل ةَ یادگیری 

( صکایث از آن دارد کَ شعّح ةاالی 2007) 3ُای اشکّریکّ داٌٍد. ٌحایر پژوُض ىّفلیث طغهی ىی

طّد. ُيچٍیً  ُای ىصیر طغهی ىی پذیری ىصیر طغهی ةاغخ جّفیق در جصهط ةر گذاره اٌعتاق

طّد و  ای از رطد و پیظرفث اشث کَ ةاغخ رطد ىذتث ىی پذیری ىصیر طغهی، ٌظاٌَ اٌعتاق

                                                           
1 .Buyukgoze-Kavas 
2 .Larson, Russell, & Robinson 

3. Skorikov 
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شاز را ةَ دٌتال دارد. ةٍاةرایً ایً ٌحایر و ةٍاةر  ةِزیصحی و کاُض پریظاٌی و رفحارُای ىظکم

ةیٍی ٌصتث ةَ ىصیر پیظرفث طغهی، جػهق خاظر  جّان گفث کَ ةا افزایض خّش ىصحٍدات ىّزّد ىی

 کٍد. ض پیدا ىیدةیران جرةیث ةدٌی طِر اروىیَ افزای

ةیٍی ةر فدایی طدن  یکی از اةػاد جػهق خاظر، فدایی طدن اشث و ظتق ٌحایر ایً پژوُض، خّش

 و اطحیاق داری، ىػٍی و جسرةَ صس کار فدایی طدن ةَ درگیر طدن طدید طخع ةا جأدیر ىذتث دارد.

 اٌد. ىدار جّغیف کرده دارد، کارکٍان دارای درگیری طغهی ةاال را ةَ غٍّان افرادی ُدف اطاره چانض

 ٌظان کار در ىذتحی  دارٌد، روصیَ رضایث خّد طغم از ظاُراً طغهی ةاال، درواكع، افراد دارای درگیری

جّان گفث کَ  کٍٍد؛ ةٍاةرایً ىی دٍُد و ٌصتث ةَ شازىان و ُيکاران خّد جػِد ةاالیی اةراز ىی ىی

ىاٌی و ادرةخظی کارکٍان و شازىان ةیٍی ىصیر طغهی ةاغخ افزایض رضایث طغهی، جػِد شاز خّش

خّاُد طد. غدم جّزَ ةَ ىصیرُای پیظرفث طغهی از شّی ىدیران ىٍسر ةَ کار ازتاری در شازىان 

ُا را ةَ کار  ُای افراد، آن طّد. یػٍی ىدیران، ةدون در ٌظرگرفحً ىِارت، غالیق و اٌگیزه ىی

اصحياالً افراد در  ٌی فاغهَ ایساد طّد وطّد کَ ةیً اُداف فردی و شازىا گيارٌد و ایً شتب ىی ىی

ةراشاس ٌحایر  (.1390رغتحی ٌظان دٍُد )اىیرجاش، ىظفری، ىِری و زٍاٌی،  طغهظان ةی

ةَ غٍّان  ىٍاةع طغهی، ىٍاةع طخػی و ىٍاةع شازىاٌیُای كتهی، غّاىم ىحػددی ىاٌٍد  پژوُض

ةیٍی ىصیر طغهی ةَ غٍّان  شگٌَّ کَ ىظخع اشث خّ ُياناٌد.  آیٍد جػهق خاظر ةیان طده پیض

یک ىٍتع طخػی ةر جػهق خاظر و اةػاد آن ُيچّن پظحکار در کار )ىسذوب طدن یا زذةَ در کار( 

جّاٌد ةاغخ پظحکار و زدیث در  ةیٍی ىصیر طغهی ىی جّان گفث کَ خّش گذار اشث. ةٍاةرایً ىی جأدیر

طّد؛ نذا ضروری اشث کَ ایً  ُا ىی آنکار دةیران جرةیث ةدٌی طّد، کَ ایً اىر ةاغخ ةِتّد غيهکرد 

ُا ایساد طّد، زىاٌی کَ دةیران جرةیث ةدٌی ةداٌٍد در ىصیر طغهی خّد پیظرفث  ن ٌگرش ىذتث در آ

کٍد، ىعيئٍاً ةَ جتع آن، اصصاس جػهق ةیظحری  ُا صيایث ىی کٍٍد و شازىان ٌیز از پیظرفث آن ىی

جّاٌد ةاغخ  داٌٍد، کَ ایً ةَ ٌّةَ خّد ىی ّد ىیدٍُد و شازىان را ززئی از خ ةَ شازىان ٌظان ىی

 ُا طّد. ةِتّد در جدریس و غيهکرد آن

ةیٍی ةر کاىیاةی در کار و اةػاد آن جأدیر ىذتث و  ةخض دیگر از ٌحایر ٌظان داد کَ خّش

ةیٍی ٌصتث ةَ ىصیر طغهی ةاغخ دیدگاه ىذتث افراد در  گٌَّ کَ ةیان طد خّش ُيان ىػٍاداری دارد.

جّاٌٍد در  طّد و زىاٌی کَ افراد، دیدگاه ىذتث ٌصتث ةَ طغم خّد داطحَ ةاطٍد، ىصهياً ىی یکار ى

ُا، اصصاس شرزٌدگی،  کار و زٌدگی طغهی خّد ىّفق غيم کٍٍد و اصصاس ٌظاط و اٌگیزه دروٌی آن

(. 2005جرٌد )اشپرایحزر و ُيکاران،  ٌحیسَ کاىیاب یاةد، در ُا افزایض ىی و جّاٌایی یادگیری آن

ةیٍی ٌصتث ةَ ىصیر طغهی خّد داطحَ ةاطد، در  ةٍاةرایً زىاٌی کَ دةیر جرةیث ةدٌی، اصصاس خّش

کٍد کَ در  کار، اصصاس ٌظاط، شرزٌدگی، جّاٌيٍدی، شرصانی، و اٌرژی ىذتث دارد، اصصاس ىی

کٍد و دائياً در صال رطد و جّشػَ خّد اشث. جضلیلات  زٌدگی طغهی خّد رو ةَ زهّ صرکث ىی
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( ٌظان داده اشث زىاٌی کَ افراد در ىضیط کار 2006( و الرشّن و نّجاٌز )2013) 1ّاٌک و نیًُ

جر اصصاس ىّفلیث خّاٍُد  ةیٍاٌَ داطحَ ةاطٍد، شاده ٌصتث ةَ دشحاوردُا و رفحار خّد، ٌگاُی خّش

شان  ةَروی خّد را  ةیٍی ةاالیی داطحَ ةاطٍد، ىّاٌع پیض کرد. زىاٌی کَ افراد در طغم خّد، خّش

آوری ةیظحر جهلی ٌيّده و ةَ ُيیً دنیم، اصصاس  پذیری و جاب ُایی ةرای جيریً اٌػعاف فرغث

ُای خّد كرار دارٌد؛ ةٍاةرایً زىاٌی  خّاٍُد کرد کَ در ىصیر رطد و طکّفایی اشحػدادُا و جّاٌایی

کَ در کٍٍد  ةیٍی دارٌد و صس ىی کَ ىػهيان در طغم خّد ٌصتث ةَ ىصیر طغهی، اصصاس خّش

جر خّاٍُد طد، ةرای دشحیاةی ةَ ىّفلیث ةیظحر و ظی  طغم خّد ُرچَ ةیظحر جالش کٍٍد، ىّفق

روز کرده و ُيیظَ شػی در افزایض آن دارٌد. اىروزه ةَ دنیم  ُای جركی، داٌض خّد را ةَ کردن پهَ

ان اشث، گیر ٌّزّاٌان و کّدک گصحرش روز افزون زٌدگی طِرٌظیٍی و فلر صرکحی کَ اغهب گریتان

خػّص  جّاٌد در خدىث شالىث زاىػَ ةَ ورزش و جرةیث ةدٌی در ىدارس ةَ غٍّان یک اةزار ىی

ظّر غام و  آىّزان ةاطد؛ ةرای جضلق ایً اىر، شازىان آىّزش و پرورش، ٌیازىٍد ىػهيان ةَ داٌض

غهو روز  روز و ىٍعتق ةا ظّر خاص اشث کَ ةحّاٌٍد داٌض، فِو و آگاُی ةَ ىػهيان جرةیث ةدٌی ةَ

غٍّان یکی از ارکان ىِو ةدٌَ  کَ ىػهيان ةَ دٌیا داطحَ ةاطد؛ ایً اىر اجفاق ٌخّاُد افحاد، ىگر ایً

ةیً ةاطٍد جا ةحّاٌٍد اصصاس شرزٌدگی و  آىّزش و پرورش ٌصتث ةَ آیٍده ىصیر طغهی خّد خّش

 روز ٌگَ دارٌد. ٌظاط داطحَ و ُيّاره فِو و داٌض خّد را ةَ

ُا ىعرح ةّده اشث،  ُای کاىیاةی در کار، در ةصیاری از پژوُض ان یکی از ىؤنفَشرزٌدگی ةَ غٍّ

اصصاس شرزٌده ةّدن، ةا طادکاىی ارجتاط ٌزدیکی دارد و ةَ غٍّان یکی از جسارب ىِو اٌصاٌی 

( شرزٌدگی را ةَ غٍّان جسارب دروٌی شرطار از 2003) 3(. ةّشحیک2000، 2طّد )ىایرز ىضصّب ىی

ةیٍی ةَ ىصیر  دار شرزٌدگی و خّش رشد راةعَ ىذتث و ىػٍی ده اشث. ةَ ٌظر ىیاٌرژی ىػرفی کر

طّد کَ ُر دو صاالت ىذتث و خّطایٍد ُصحٍد و از ایً ٌظر ةا غّاظف  طغهی از ایً ٌاطی ىی

ىعهّب و ىذتث فرد ارجتاط دارٌد، ةَ ُيیً دنیم ةا افزایض یکی از غّاظف ىعهّب فرد، شایر غّاظف 

ةیٍی ىصیر  (، ةا افزایض خّش1387یاةد )کظاورز، ىّنّی و کالٌحری،  افزایض ىیىعهّب فرد ٌیز 

ظّر کهی، ىّفلیث در یک شازىان جا صدود زیادی  یاةد. ةَ طغهی، شرزٌدگی افراد ٌیز افزایض ىی

ةصحگی ةَ جالش، شرزٌدگی و رضایث کارکٍان آن شازىان دارد؛ ةَ ظّری کَ طاید ةحّان گفث 

 خالكیث و ىِارت ةاالجری دارٌد، از رضایث طغهی ةِحر و ةاالجری ةرخّردارٌد. کارکٍاٌی کَ روصیَ

کٍٍد کَ درةرگیرٌده اصصاس  ٍُگاىی کَ افراد، کاىیاب ُصحٍد، اصصاس پیظرفث و صرکث ىی

 .یادگیری )فِو و داٌض ةیظحر( و اصصاس شرزٌدگی )پراٌرژی ةّدن( اشث

ةیٍی ىصیر طغهی ارجتاط دارد.  اشث کَ ةا خّشُای کاىیاةی  یادگیری ٌیز یکی دیگر از ىؤنفَ

 ىِو، جکٍیکی اةزار یک غٍّان ةَ یادگیریگردد.  یادگیری، فرآیٍدی اشث کَ ةَ جغییر رفحار ىٍسر ىی

                                                           
1. Huang & Lin 
2  . Myers 

3  . Bostic 
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رود؛  ىی کار ةَ طّد، ىی ادرةخظی و کَ غيدجاً ىّزب افزایض کارایی خاص ةَ ُدف زِث رشیدن

حّاٌٍد در زٌدگی طغهی خّد، یادگیری داطحَ ةاطٍد، ةاید کَ دةیران جرةیث ةدٌی ة ةٍاةرایً ةرای ایً

جّان اٌحظار ةِتّد غيهکرد  اگر چٍیً طرایعی فراُو ةاطد ىی .ةیً ةاطٍد ةَ ىصیر طغهی خّد خّش

( پیاىدُای 2007) 1جّان گفث کَ ىػهيان، کاىیاب ُصحٍد. ٌهصّن و کّپر کارکٍان را داطث و ىی

( ٌظان 2012ُيکاران ) و داٌٍد. اشپرایحزر ةاال ىی ىحی غيهکردکاىیاةی را طاىم خّد ةِتّدی، و شال

دادٌد کَ کاىیاةی، شاز و کار ضروری ةرای افزایض غيهکرد طغهی،کاُض فرشّدگی طغهی، ارجلای 

ةیٍی افراد ةَ آیٍده  ةٍاةرایً ةا جّزَ ةَ ٌحایر ایً فرضیَ، خّششالىحی و افزایض پّیایی اشث؛ 

طّد آىّزش و پرورش اروىیَ یک ىصیر  نذا پیظٍِاد ىی ُا اشث؛ ی آنطغهی، شرىٍظأ اصصاس پّیای

غضیش و غادالٌَ پیظرفث طغهی )ُيچّن ارجلا ةا جّزَ ةَ طایصحگی افراد، و پرداخث صلّق و ىزایا 

ةراشاس طایصحگی( را ةرای دةیران ظراصی کٍد و ةازخّرد واضضی در ىّرد کار، ىظاوره ىصیر 

ُای جّزیَ ىصیر پیظرفث طغهی و ارزیاةی  پیظرفث طغهی، ةرٌاىَ پیظرفث طغهی، ىذاکرات ىصیر

غيهکرد ارائَ دُد؛ ُيچٍیً الزم اشث ةَ ةازظراصی ىظاغم آىّزش و پرورش پرداخحَ طّد؛ 

زىان، یادگیری و شرزٌدگی را جسرةَ  ظّر ُو ای کَ افراد ٍُگام اٌسام وظایف طغهی خّد، ةَ گٌَّ ةَ

ةیٍی  ن، از پیاىدُای ىذتث آن ةِره گیرٌد. ُيچٍیً ةرای ایساد خّشٌيّده، و ُو افراد و ُو شازىا

ٌصتث ةَ ىصیر طغهی، الزم اشث ةَ فرغث اشحخدام ىصاوی، کیفیث زٌدگی کاری، ركاةث ةرای 

ُای زدید، ٌگِداری کارکٍان و  ُای كدیيی و کصب ىِارت اشحػداد، ازحٍاب از ىِارت کارکٍان ةا

جّان اىیداوار ةّد کَ ٌحایر ایً ىعانػَ  اشاس ىی ایً َ طّد. ةراشحفاده ىعهّب از کارکٍان جّز

جّاٌد ةاغخ افزایض جػهق خاظر و کاىیاةی دةیران جرةیث ةدٌی طّد. ُيچٍیً ةاغخ افزایض وشػث  ىی

 ُا ٌصتث ةَ ىصیر پیظرفث طغهی خّد خّاُد طد. دیدگاه آن

گیری در ىّرد اظالغات  حیسَُا ةرای ٌ ُایی ىّازَ ةّد کَ ذکر آن ایً پژوُض ةا ىضدودیث

دشث آىده ةیً  ٌخصحیً ىضدودیث، ىرةّط ةَ ظرح پژوُض اشث. رواةط ةَ صاغهَ ىفید خّاُد ةّد.

زاىػَ ىّرد  ُا اشحٍتاط غهّی ةَ غيم آورد. جّان از آن ىحغیرُا از ٌّع ُيتصحگی اشث، نذا ٌيی

دشث آىده غرفاً كاةم  رواةط ةَ رو ىعانػَ در ایً پژوُض طاىم ىػهيان جرةیث ةدٌی ةّد، از ایً

جضلیق ایً ةّد کَ زاىػَ   دیگر ىضدودیث ةاطد. جػيیو ةَ زاىػَ ىّرد ٌظر یا زاىػَ ىظاةَ ىی

پژوُض، ىرةّط ةَ طِر اروىیَ ةّد؛ نذا در جػيیو ٌحایر آن ةَ شایر طِرُا ةاید ةا اصحیاط غيم طّد. 

ُای  ای و ىزاصو ٌیز از دیگر ىضدویث غدم جفکیک زٍصیث، غدم کٍحرل ةرخی ىحغیرُای ىداخهَ

 ةاطٍد. پژوُض ىی
 

 



                                                           
1  . Nelson, & Cooper 
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