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  چکیده

ارتباط بین عاطفه مثبت،شرایط کاري و حمایت از هدف با این پژوهش با هدف 

بررسی نقش میانجی متغیرهاي خودکارامدي و پیشرفت و همچنین  ایت شغلیرض

در جهت هدف صورت گرفت. روش این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی 

، داد میجامعه آماري این پژوهش را کلیه معلمان شهرستان شهریار تشکیل  .باشد می

 اي خوشهدفی هاي شهر شهریار به شیوه تصا نفر از معلمان دبیرستان 274تعداد 

هاي رضایت شغلی، عاطفه مثبت، پیشرفت در جهت هدف،  نامه پرسشانتخاب و به 

ها: نتایچ  حمایت از هدف، خود کارآمدي شغلی، و شرایط کاري پاسخ دادند. یافته

داراي برازش مناسبی نبود، با این  ها دادهتحقیق نشان داد که مدل مفروض شده با 

سه مسیر ح مدل، مدل مورد نظر اصالح شد و اصالي ها شاخصحال با استفاده از 

عاطفه مثبت به رضایت شغلی، شرایط کاري به رضایت شغلی و خود کارآمدي به 

ها نشان دادند که مدل اصالح شده  شغلی حذف گردیدند. همچنین یافته رضایت

ها به جز حمایت از ست. در مدل اصالح شده تمام متغیرداراي برازش مناسبی ا

رضایت  مستقیم و از طریق پیشرفت در جهت هدف بر رويورت غیرهدف به ص
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گذاشتند زیرا تأثیر مستقیم خودکارآمدي، عاطفه مثبت و شرایط  ثیر میأشغلی ت

   کاري بر رضایت شغلی حذف شد.
  

رضایت شغلی، مدل شناخت اجتماعی، عاطفه مثبت، پیشرفت در  واژگان کلیدي:

  .جهت هدف، خودکارآمدي

  

  مقدمه

ترین نهاد اجتماعی برآمده از متن جامعه و در عین حال سازنده و تکان و پرورش مهمآموزش 

محسوس است. این نظام از عناصري  ر آن در پیشرفت جامعه امري کامالًدهنده آن است و تاثی

تشکیل شده است که هر کدام از عناصر در پیشبرد اهداف آن موثرند. معلم به عنوان یکی از 

هاي  براساس نتایج تحقیقات در فرهنگت خاصی در نظام تعلیم وتربیت دارد. این عناصر، اهمی

به  2008، 1رینرت(استوبیر و  باشد میها ترین شغلگوناگون، شغل معلمی یکی از پر استرس

کنند (هاکانن، بیکر همین علت، اکثر معلمان فرسودگی و کاهش در رضایت شغلی را تجربه می

از موضوعاتی است که تحقیقات فراوانی در شغلی معلمان یکی رضایت ). 2006، 2و چائفلی

عه و رفاه هاي بسیار مهم در امر توس است و از عامل فتار شغلی را به خود اختصاص دادهحوزه ر

بنابراین مطالعه و  ).1390؛ به نقل از علی پور و اعراب شیبانی، 2009(عبداهللا،  اجتماعی است

  یت باالیی برخوردار است.ثر بر آن از اهمؤبررسی عوامل م

شناختی بندورا در رفتارهاي القه وافري به استفاده از نظریه اخیر پژوهشگران ع هايدر سال

) مدل 2006). اخیرا لنت و براون (1996، 3(لنت، براون و هاکت اند شغلی را نشان داده

اند. این  ه کردهاجتماعی بندورا ارائ -اي از رضایت شغلی را بر اساس نظریه شناختی یکپارچه

هاي مطالعه شده سنتی رضایت شغلی را با چهارچوبی که که از نظر تجربی قابل  لفهؤمدل اکثر م

آزمون و از نظر مفهومی به نظریه شغلی شناختی اجتماعی مرتبط است را با هم ترکیب کرده 

                                                
1. Stoeber،J. & Rennert،D. 
2. Hakanen،J.،Bakker،A.،& Schaufeli,W. 
3. Lent،R. W.،Brown،S. D.،& Hackett،G. 
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مثبت  عاطفه  

 خودکارآمدي

پیشرفت در 
 جهت هدف

 رضایت شغلی

 حمایت از هدف

 شرایط کاري

هاي دادن اهمیت متغیرنشان  هاي این مدل از ویژگی). 1996ت (لنت، براون، و هاکت، اس

میانجی مانند خودکارآمدي و هدفمندي که با مداخالت آموزشی و درمانی قابلیت رشد و ارتقا 

دارند و براي مشاورانی که قصد مداخله در موضوعات سازگاري شغلی  باشد میرا دارند، 

  ).2007، 1سینگلی، شیو، اشمیت، و اشمیتتدارك دیده شده است (لنت، 

) متشکل از پنج طبقه از متغیرهاي پیش بین عاطفه 2006براون (لنت و مدل رضایت شغلی 

 4ها از هدف ، و حمایت3مدي شغلی، شرایط کاري، خودکارآ2مثبت، پیشرفت در جهت هدف

  ).1اند (شکل  نقش پیش بین این متغیرها پرداختهاست. تحقیقات قبلی به 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2006براون (. مدل رضایت شغلی لنت و 1شکل

                                                
1. Singley،D.B.،Sheu،H.B.،Schmidt،J.،& Schmidt،L. 
2. goal progress 
3. work conditions 
4. goal supports 
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) بر این اعتقاد هستند که چندین نوع از صفات شخصیتی با رضایت 2006( لنت و براون

دارد.  1کید بر صفت عاطفه مثبتأشغلی مرتبط هستند. اکثر آزمون هاي قبلی در مورد مدلشان ت

اي که یک شخص احساس عالقمندي، گوش به زنگی و فعالیت  عاطفه مثبت عبارتست ازاندازه

طالعات ). م2006به نقل از لنت و براون  1986، 2و تلگان(واتسون، کالرك  باشد میرا دارا 

رابطه نسبتا قوي بین عاطفه مثبت و رضایت شغلی وجود دارد، که  اند که یک قبلی نشان داده

کنند با احتمال زیادي رضایت  داللت بر این دارد که افرادي که هیجانات مثبتی را تجربه می

 ها ). آن1389؛ نادري، حیدري، مشعل پور،2008، 3(یانگ وکالنی کنند شغلی را تجربه می

. اند پذیرفته شغلی رضایت مفهوم مهم بسیار جزء یک عنوان به را فرد عاطفی واکنش یا درك

 توصیف خود شغل مورد در فرد یک احساس چگونگی عنوان به را شغلی رضایت واقع در

 ).2004، 4(سو و پرایس اند کرده

(پیشرفت در  هاي هدفمندانه بوط به شرکت در فعالیتمتغیر پیش بینی کننده مر دومین

هاي بخصوص یا رسیدن به  . اهداف به عنوان تمایل به بکار بردن فعالیتباشد میجهت هدف) 

). داشتن 2006به نقل از لنت و براون،  1986پیامدهاي مخصوصی تعریف شده است (بندورا، 

سی سالمت روان است (لنت، ن اسااهداف مهم، و گام گذاشتن به سوي این اهداف، پیش بی

که اهداف اد کردند ) این اصل را به حوزه کار بسط دادند و پیشنه1990( 5الك و التام). 2004

انگیزشی است و بنابراین عملکرد و رضایت شغلی را ارتقا معطوف به کار داراي کارکرد 

پیشرفت در جهت ) به طور اختصاصی نشان داده است که 2006بخشد. مدل لنت و براون ( می

اي از کارگران و همچنین با رضایت از  قوي به رضایت شغلی در نمونه هدف به طور نسبتاً

  ). 2006(لنت و براون،  تحصیل ارتباط دارد

                                                
1. positive affect 
2. Watson،Clark،& Tellegen 
3. Yang،F.،& Clany،C.   
4. Seo،Y،Ko،J. & Price،J. L. 
5. Locke،E. & Latham،G. 
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لفه رضایت شغلی خود کارآمدي است، خود کارآمدي باوري است که فرد در ؤسومین م

) منظور از باورهاي 1997نظام بندورا (). در 2003، 1مورد انجام یک رفتار مشخص دارد (هاولکا

باورهاي خودکارآمدي عبارت است از، اعتماد فرد به توانایی اش براي انجام رفتار خاص در 

). تعدادي از مطالعات به این 2008، 2موقعیت هاي گوناگون (به نقل از لی ، آرتور و آویس

؛ 2006نت و براون، (ل نتیجه دست یافتند که خود کارآمدي شغلی  با رضایت شغلی مرتبط است

)؛ نتیجه تحقیق فراتحلیل جاج و 1388 ؛ زاهد ، نامور و نوبخت،2004، 3چن، گادارد، و کاسپر

. مدل بود 38/0مطالعه بین این دو متغیر برابر  12متوسط در ) نشان داد که همبستگی 2001ونو (ب

زمانی زیاد  یکند که رابطه بین خود کارآمدي و رضایت شغل ) فرض می2006لنت و براون (

اختصاص یافته به شغل یا هدف اندازه گیري هاي شود که خود کارآمدي بر حسب عبارت می

  شود. 

شود. شرایط سازمان از جمله عوامل مهم براي  لفه مربوط به شرایط کاري میچهارمین مؤ

. شرایط کاري عبارتست از باشد میدست یابی به رضایت و خشنودي کارکنان یک سازمان 

اي که افراد آن چه را از محیط کاري خود انتظار دارند را دریافت می کنند. افراد  درجه

هایش را از افراد طلب آورند و محیط نیز نیازمندي نیازمندي هاي خود را به محیط کاري می

مهم شرایط  مؤلفه). سه 1388ترجمه نظري، محسن زاده و بوستانی پور  2006کند (زونکر،  می

) و درك PO( 5سازمان -)، تناسب شخصN-S( 4ها حمایت–: تناسب نیازها کاري عبارتند از

) اشاره دارد به همخوانی NS( ها حمایت–). تناسب نیازها 2008(لنت،  )POS( 6حمایت سازمان

دهد که نیازهاي فرد توسط سازمان  و زمانی رخ می باشد میهاي سازمان  بین نیاز فردي و پاداش

یازهایی را که من انتظار دارم یک سازمان برآورده کند، را برآورده برآورده شود(سازمان من ن

                                                
1. Havelka 
2. Lee،L.،Arthur،A.،Avis،M. 
3. Chen،G.،Goddard،T.،& Casper،W. 
4. need/supplies 
5. person/organization 
6. perceived organizational support 
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هاي فرد و فرهنگ سازمانی  ) به همخوانی بین ارزشPO( سازمان -کند). تناسب شخص می

هاي سازمانی و  سازمان به عنوان سازگاري میان الگوهایی از ارزش -اشاره دارد. تناسب فرد

(ابزري، عباسی، حق شناس و انصاري،  ه استهاي فردي توصیف شدالگوهایی از ارزش

کند  درجه و مقداري که فرد احساس می عبارت است از) POS). درك حمایت سازمانی(1389

). تحقیقاتی به برسی رابطه 2002، 1(کابل و درو گردد به وسیله سازمانش مورد حمایت واقع می

همکاران،  براون و - ستوفکری ؛2008(لنت،  اند بین شرایط کاري و رضایت شغلی پرداخته

با  NSو  PO) به بررسی رابطه میان 2005( همکاران براون و -فرا تحلیل کریستوف).  2005

هاي مذکور و رضایت  نشان دهنده آن بود که بین مؤلفه رضایت شغلی پرداخته است و نتایج

مان کاري کنند که توسط سازشغلی رابطه وجود دارد. همچنین میزانی که کارکنان احساس می

). 2008(لنت،  شوند، جنبه مهم دیگري از شرایط کاري استخود مورد حمایت واقع می

به  افت که حمایت سازمانی ادراك شده قویاً) به این نتیجه دست ی2002رادیس و آیزنبرگر (

  رضایت شغلی مرتبط است.

ک فرد اي که ی درجه ندهبه حمایت از هدف مربوط می شود که نشان ده مؤلفهپنجمین 

خود کارآمدي کاریش دارد، مورد ور اختصاصی در رابطه با اهداف و در برابر موانعی که به ط

جنبه از رضایت شغلی تحقیقات کمی صورت گرفته است.  در مورد این گیرد. حمایت قرار می

دایان، و  - فیلدمن، براندلو، بین -باروچ ؛1996، 2برخی از تحقیقات از جمله (بابین و بولز

اند که بین حمایت کاري دریافت شده از همکاران، اعضاي خانواده،  ) نشان داده2002، 3تزشوار

و دوستان با رضایت شغلی همبستگی متوسط تا باالیی برقرار است. مطالعات دیگري ارتباط 

اند. براي مثال،  هاي غیرشغلی بررسی کرده حمایت مرتبط با هدف را با رضایت در حوزه

) بررسی کردند که چگونه حمایت از هدف در روابط 1996مایر و شولتز (برانشتاین، دانگل 

  هل مرتبط است.أرمانتیک با رضایت از رابطه در زوجین مت

                                                
1. Cable & DeRue 
2. Babin،B. J.،& Boles،J. S. 
3. Baruch-Feldman،C.،Brondolo،E.،Ben-Dayan،D.،& Schwartz،J. 
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هاي پیش بین با رضایت شغلی تحقیقاتی به بررسی روابط میانجی نیز عالوه بر رابطه متغیر

با خود کارآمدي عمومی و خود اند که عاطفه مثبت پرداخته اند. براي مثال تحقیقات  نشان داده

اما، تحقیقات ). 2004مرتبط است (جاج و الیس،  کارآمدي مربوط به حوزه نامربوط به شغل

(لنت وو  معدودي در مورد رابطه بین عاطفه مثبت و خود کارآمدي شغلی صورت گرفته است

گی ) همبست2005). لنت و همکاران (1389؛ نادري، حیدري، مشعل پور،2005همکاران، 

کارآمدي اجتماعی و تحصیلی بدست آوردند. درتمندي را بین عاطفه مثبت و خودمتوسط تا ق

طه راب ن عاطفه مثبت و خودکارآمدي عمومی) نیز نشان دادند که بی2006( 1کاشدان و رابرت

کارآمدي معلوم شد که رابطه بین عاطفه مثبت با رضایت شغلی وجود دارد. عالوه بر این، خود

کند. این نتیجه داللت بر این دارد که رابطه بین عاطفه مثبت با رضایت شغلی ري میرا میانجیگ

. عالوه بر این، تحقیقات باشد میهاي ادراك شده فرد در آن حوزه  احتماال ناشی از توانایی

، 2اند که عاطفه مثبت به حمایت اجتماعی عمومی مرتبط است (الکی و اسکوبریا نشان داده

معدودي در رابطه با وجود رابطه بین عاطفه مثبت و حمایت اجتماعی در ). مطالعات 2005

) به این نتیجه دست یافتند که عاطفه 2005( حوزه شغل صورت گرفته است. لنت و همکاران

مثبت به طور متوسط به حمایت ادراك شده در محیط هاي اجتماعی و تحصیلی مرتبط است. 

. مثبت را بررسی کردند عاطفهویه حمایت مرتبط با ) چهار ر2001اسوانسون و پاور (همچنین 

حمایت والدین و ، ها حاکی از وجود همبستگی بین حمایت مدیر، حمایت همکاران یافته

کنند سطوح  که به موجب آن افرادي که حمایت بیشتري را دریافت می، حمایت دوستان بود

رسیدند که ) به این نتیجه 2007لنت و همکاران ( کنند. مثبت را گزارش می عاطفهباالتري از 

هاي هر دو مطالعه همچنین  با اهداف پیشرفت داراي رابطه است. یافته خود کارآمدي شغلی قویاً

آمدي با رضایت شغلی را ف به طور جزئی رابطه بین خودکارهاي هد نشان داد که پیشرفت

با رضایت شغلی به  کارآمديداللت بر این دارد که رابطه خود کند. این نتیجه میانجیگري می

                                                
1. Kashdan and Roberts 
2. Lakey،B.،&Scoboria،A. 
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این نتیجه  ) به2007گیرد. لنت و همکاران( طریق اهداف پیشرفت صورت میطور جزئی از 

هاي آکادمیکی مرتبط  هاي معطوف به هدف در محیطرسیدند که حمایت محیطی با پیشرفت

 -است. آنها همچنین گزارش کردند که پیشرفت هدف به طور مختصري رابطه رضایت شغلی

  کند.  دف را میانجیگري میحمایت از ه

گذارد،  ثیر میأعملکرد ت ةکه رضایت شغلی بر نحو باشد میشواهد تجربی نشان دهنده آن 

بنابراین کارایی نظام آموزش و پرورش نیز زمانی مطلوب خواهد بود که معلمان با صرف انرژي 

واهد بود مگر اینکه بیشتر و جدیت به امر تعلیم و تربیت دانش آموزان بپردازند و این عملی نخ

زمینه طوري فراهم گردد که آنان از شغل خود راضی باشند، بدان معنا که باید عواملی که منجر 

با توجه به اهمیت  شود شناخته شود. ی این قشر از جامعه از شغلشان میبه رضامندي و نارضایت

رضایت  براي سنجشهاي مختلفی  روشرضایت شغلی، نظریات مختلف و الگوهاي مختلف، 

هاي مطالعه شده  مؤلفهاند. امتیاز مدل لنت و براون این است که این مدل اکثر  شغلی ارایه کرده

سنتی رضایت شغلی را با چهارچوبی که که از نظر تجربی قابل آزمون و از نظر مفهومی به 

 ست را باهم ترکیب کرده است (لنت، براون، و هاکت،اجتماعی مرتبط ا -نظریه شغلی شناختی

اي از معلمان ایرانی از  به در زمینه رضایت شغلی در نمونهدر نتیجه ارایه پژوهشی مشا). 1994

هدف اصلی در این تحقیق بررسی ارتباط اي برخوردار است. بنابراین  اهمیت و ضرورت ویژه

بین عاطفه مثبت،شرایط کاري و حمایت از هدف با رضایت شغلی و همچنین بررسی نقش 

  .باشد میمدي و پیشرفت در جهت هدف در این مدل میانجی خودکارا

  

  روش 

این تحقیق شامل  يآمار جامعه. باشد میاین تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) 

 سال در يقرارداد ای یرسم بصورت که بودند شهرستان شهریار مدارس در شاغل معلمانکلیه 

امعه و با توجه به ج پژوهش نیا در یسبرر نمونه. بودند سیتدر به مشغول 90-91 یلیتحص

 159 زن،115( شهرستان شهریار مدارس در شاغل معلمان از نفر 274 استفاده از فرمول کوکران،
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 و دخترانه مدرسه 13( مدرسه 30که شامل شدند انتخاب 1اي خوشه صورت به که بودند) مرد

) که بر روي معلمان 2011( اونمشابه پژوهش لنت و بر (تقریباً شدند انتخاب) پسرانه مدرسه 15

نفر به عنوان نمونه در آن تحقیق انتخاب  235شاغل در منطقه ونیتو ایتالیا صورت گرفت، تعداد 

 کند یم تیحما نمونه تعداد نیا از يریمتغ چند لیتحل در پژوهش يرهایمتغ تعدادشده بودند). 

 در. گرفت یم قرار هشپژو هدف انیجر در کننده شرکت هر نکهیا از پس. )1380 هومن،(

 که شد یم خواسته آنها از. گرفت قرار ها یآزمودن اریاخت در پرسشنامه بسته يکار زمان شروع

  . ندیفرما اقدام آن لیتکم به استراحت زمان در

  

  ابزار سنجش

به منظور سنجش رضایت شغلی از دو نشانگر رضایت شغلی استفاده شد:  .رضایت شغلی:1

) (جاج، الك، دورام، و کالگر، 1951شغلی برایفیلد و روث ( الی رضایتؤشاخص پنج س

). از 2011ن، به نقل از لنت وبراو 2006آو،  -هو و تانگ-) و مقیاس رضایت معلم (لیم1998

درجه اي  7االت شاخص رضایت شغلی در یک  طیف ؤشد که به سها خواسته  آزمودنی

موافقم بود، جواب دهند. جاج و  ي کامالًبرا 7مخالفم و نمره  براي کامالً 1لیکرتی که نمره 

 با شاخص توصیفی شغلی، نامه پرسشرا در همبستگی قوي این  نامه پرسشهمکاران روایی این 

ارزیابی کردند. ضریب  ز رضایت شغلی، و رضایت زندگی خوبگر ا درجه بندي مشاهده

مچنین مقیاس رضایت بدست آمد. ه 78/0در تحقیق فعلی برابر  نامه پرسشآلفاي کرونباخ این 

 5مخالف و  براي کامالً 1درجه اي ساخته شده است ( 5معلم از پاسخ هایی با طیف لیکرتی 

  موافقم).  براي کامالً

) 1988از مقیاس عاطفه مثبت و منفی واتسون و همکاران ( نامه پرسشاین . عاطفه مثبت: 2

نها خواسته شد رائه شد و از آهیجان ا 10بر گرفته شده است. به شرکت کننندگان فهرستی از 

 5اند در یک طیف  کردهآنها در طی هفته گذشته آن هیجان را تجربه اي را که  تا درجه

                                                
1. cluster 



 
 

68          
  92پاییز ، 15، شماره چهارمسال  فصلنامه

  فرهنگ مشاوره و روان درمانی

) روایی این 1988اي (به طور خفیف تا شدید) نشان دهند. واتسون و همکاران ( درجه

تحقیق در  نامه پرسشرا قابل قبول گزارش کرده اند. ضریب آلفاي کرونباخ این  نامه پرسش

  بدست آمد. 83/0فعلی برابر 

به منظور سنجش این متغیر از مقیاس لنت و همکاران  پیشرفت در هدف مرتبط کار: .3

) استفاده شد. از آزمودنی ها خواسته شد اهداف مرتبط با کار با اهمیت را یاداشت کنند 2005(

 براي کامالً 5و  مخالفم براي کامالً 1اي ( درجهاز جمالت در یک طیف پنج  ه هر یکو ب

موافقم) پاسخ دهند. اگر چه شرکت کنندگان با احتمال زیاد داراي اهداف مرتبط با کار 

اي از سواالت به این صورت بودند  یک هدف بود. نمونه متعددي بودند، تاکید اصلی بر روي

. »پیشرفت من در هدف کاریم کارآمد بوده است«و  »من پیشرفت خوبی در هدف کاریم دارم«

گزارش کردند. ضریب آلفاي  89/0را برابر  نامه پرسش) ضریب آلفاي این 2005لنت و براون (

  بدست آمد 81/0در تحقیق فعلی برابر  نامه پرسشکرونباخ این 

و تعدیل یافته مقیاس حمایت از هدف توسط برگرفته  نامه پرسشاین  . حمایت از هدف:4

 لنت و) توسعه داده شده است (1996زیز (چالتهمسر است که توسط برنشتاین، دانگل مایر، و 

توسط سه منبع  االت مقیاس حمایت از هدف براي انعکاس حمایت از هدفؤ). س2011براون، 

اي  ناظران شغلی مورد تعدیل قرار گرفت. نمونهمحیط کاري همکاران معلم، مدیران مدرسه و 

من همواره طوري با من معلمان همکار «به این صورت است،  نامه پرسشاز سواالت این 

مقیاس هر سوال این ». براي ادامه کارهایم متناقض هستهاي من  کنند که با تالش برخورد می

در تحقیق  نامه پرسشاي تشکیل یافته است. ضریب آلفاي کرونباخ این  درجه 7از یک طیف 

  .دست آمده ب 78/0فعلی برابر 

مقیاس استفاده شد. اولین ز سه به منظور سنجش این سازه ا :. خود کارآمدي شغلی5

) بود که 1995کارولی و رئولمن ( مقیاس عبارت از مقیاس خود کارآمدي تعدیل یافته هدف

). 2011(به نقل از لنت وبراون،  ) مورد  تعدیل قرار گرفته بود2009توسط لنت و همکاران (

براي  87/0تا  80/0وده از محد نامه پرسش) برآورد پایایی را براي این 1995کارولی و رئولمن (
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معلم  فرم کوتاه مقیاس خود کارآمديبین فردي و تحصیلی گزارش کردند. اهداف بهداشتی، 

به رفتارهاي  ) براي سنجش خودکارآمدي معطوف2001هوي،  -نو وولفلکمورا -(چانن

 5رفتار مربوط به تدریس در یک طیف  12ز آزمودنیها خواسته شد تا به کار رفت. اه تدریس ب

مقیاس خود کارآمدي عبارت از مقیاس باورهاي کارآمد فردي  اي جواب دهند. سومین درجه

کارآمدي ادراك شده خود ). از پاسخ دهندگان خواسته شد تا 1994(ریگز و همکاران،  است

سازند. ضریب آلفاي  اي مشخص درجه 5اساس یک طیف رسوالی ب 10مقیاس را در یک 

  .بدست آمد 79/0یق فعلی برابر در تحق نامه پرسشکرونباخ این 

. شرایط کاري: سه مقیاس براي اندازه گیري ادراکات شرکت کنندگان از مطلوبیت 6

ز/ عرضه دو جنبه از برازش ادراك کار رفت. برازش سازمان/ شخص و نیاه محیط کاریشان ب

سه سوال  هاي کاري و فرد را مورد اندازه گیري قرار می دهد. هر دو مقیاس از شده بین محیط

ه ب 91/0و  87/0برابر  نامه پرسش این دو اند. در تحقیق فعلی ضریب آلفاي کرونباخ تشکیل شده

دست آمد. سومین جنبه از شرایط کاري با فرم کوتاه مقیاس ادراك سازمانی آیزنبرگر و 

مایت معلم توسط ) مورد سنجش واقع شد. این مقیاس نشان دهنده احساس ح1986همکاران (

برابر  نامه پرسشپرورش بود. در پژوهش فعلی ضریب آلفاي کرونباخ این  آموزش و سازمان

  دست آمد.ه ب 84/0

  

  ها روش تجزیه و تحلیل داده

نحراف معیار نمرات مربوط از آمار توصیفی شامل میانگین و ا ها دادهبه منظور  تجزیه و تحلیل 

ساختاري براي آمار استنباطی  تآزمون همبستگی پیرسون و معادال رهاي تحقیق و ازبه متغی

از نرم  ت آوردن همبستگی و آمار توصیفی ودسه براي ب SPSS 18استفاده شد. از نرم افزار 

  براي بررسی مسیرهاي تحقیق استفاده شد. AMOS18افزار 
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  ها یافته

نیز مورد محاسبه واقع شده است. رهاي تحقیق متغی گی پیرسون بینضرایب همبست 1در جدول 

طور که در این جدول مشهود است همه متغیرهاي مستقل با ابعاد رضایت شغلی رابطه مثبت همان

در مدل باهم همبستگی متوسط  اکثر متغیرهاي مستقل گنجانده شدهو معنی دار دارند. همچنین 

  .باشد میو معنی داري دارند که این همبستگی داللت بر روایی سازه خوب 

  

  تغیرهاي تحقیقضرایب همبستگی بین م. 1جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیرها

      1 رضایت شغلی

     1 331/0** عاطفه مثبت

    1 375/0** 346/0** حمایت از هدف

   1 604/0** 535/0** 407/0** پیشرفت در جهت هدف

  1 586/0** 540/0** 428/0** 346/0** شرایط کاري

 1 316/0** 495/0** 358/0** 409/0** 213/0** خود کارآمدي

  

 AMOS 18 به منظور بررسی سوال اصلی تحقیق از تحلیل مسیر که با استفاده از نرم افزار

). همان طور که مشاهده می شود، ضرایب مسیر 2مورد آزمون قرار گرفت، استفاده شد (شکل 

عاظفه مثبت به رضایت شغلی، خودکارآمدي به رضایت شغلی و شرایط کاري به رضایت 

ها  هاي برازش مدل نشان داد که هرچند برخی شاخص دار است. بررسی شاخص شغلی غیر معنی

ي برازش ها شاخصبودند اما دیگر  9/0راي مقدار مطلوب یعنی باالي دا GFI ،IFI ،CFIمانند 

مدل مقدار مطلوب را نداشتند و مدل اولیه رضایت شغلی لنت و براون در پژوهش حاضر تأیید 

ي برازش به مقدار مطلوب نشان داد که احتماالً با انجام ها اخصشنشد. با این وجود، نزدیکی 

د به صورت اصالح شده در نمونه حاضر به توان میي اصالح مدل، مدل لنت و براون ها شاخص

  برازش برسد.
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 . مدل اولیه2شکل 

  باشد.معنادار می 05/0. در سطح خطاي  *

  

صالح مدل در مدل اولیه، برخی از مسیرها حذف شدند. مدل اصالح ي اها شاخصبا انجام 

شود مسیرهاي عاطفه  شده است. همان طور که مشاهده می آورده 3شده لنت و براون در شکل 

حذف  شغلی و خودکارآمد به رضایت شغلی مثبت به رضایت شغلی، شرایط کاري به رضایت

  شدند.

 

مثبت  عاطفه  

 خودکارآمدي

پیشرفت در 
 جهت هدف

 رضایت شغلی

 حمایت از هدف

 شرایط کاري

١٧./  

.٢١*/ 

٩٣./ * 

٠١٠./-  

٢٧٣./ * 

٤٣/ * 

. ٢/ * 
٦٠./ * 

٠٤./  

١٢/١ * 

١٨./ * 

١٨./ * 

٢٥./ * 
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  تحلیل مدل پس از انجام اصالح مدل. 3شکل

  

  ي برازش مطلق از انجام اصالح مدلها شاخص: 6جدول 

شاخص 

  برازش

CMIN  CMIN/DF GFI AGFI NFI RFI  IFI CFI PRATIO RMSEA  

C.R  *20/9 53/1 98/0 94/0 97/0 93/0 99/0 99/0 51./ 048/0 

  معنی دار است p>01/0* مقدار در سطح 

  

به  ها شاخصدهد که تمامی  پس از اصالح مدل نشان میش مدل ي برازها شاخصبررسی 

اند. هرچند مقدار خی دو معنی دار است، اما هنگامی که  مقدار مطلوب براي برازش مدل رسیده

شود به همین دلیل براي  تعداد نمونه در پژوهش زیاد باشد مقدار خی دو معموالً معنی دار می

مثبت  عاطفه  

 خودکارآمدي

پیشرفت در 
 جهت هدف

 رضایت شغلی

 حمایت از هدف

 شرایط کاري

03/1  

٩٣./  

21/0  

٤٣./  

39/0  

٦٠٢/

٩٨/٠  

17/0  

412/0  

78/0  
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دهند. این نسبت پس از  رجه آزادي را مالك قرار میارزیابی برازش مدل نسبت خی دو به د

قرار دارد.  5است که در حالت مطلوب یعنی کمتر از  53/1انجام اصالح مدل برابر با 

 9/0همگی در حالت مطلوب یعنی باالتر از  GFI ،AGFI ،NFI ،RFI ،IFI ،CFIي ها شاخص

است.  5/0است که باالتر از مقدار مطلوب یعنی  51/0نیز برابر با  PRATIOقرار دارند. نسبت 

ي اصالح ها شاخصقرار دارد.  05/0) نیز در حالت مطلوب یعنی کمتر از RMSEAمقدار خطا (

هاي عاطفه الح شده لنت و براون با حذف مسیردهد که مدل رضایت شغلی اص مدل نشان می

در  شغلی و خودکارآمد به رضایت شغلی تمثبت به رضایت شغلی، شرایط کاري به رضای

  نمونه ایرانی برازش دارد.

  

  بحث و نتیجه گیري

شرایط کاري و حمایت از هدف با  هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین عاطفه مثبت،

و پیشرفت در جهت چنین بررسی نقش میانجی متغیرهاي خودکارامدي رضایت شغلی و هم

به شیوه هاي شهرستان شهریار  نفر از معلمان دبیرستان 274ور هدف در یک مدل بود. بدین منظ

از  نامه پرسشهاي تحقیق بر روي آنها اجرا شد. همه  نامه پرسش انتخاب و اي خوشهتصادفی 

  پایایی قابل قبولی برخوردار بودند.

ه معلمان شهر شهریار داراي هاي پژوهش حاضر نشان داد که مدل مذکور در جامع یافته

ي اصالح مدل، مدل حاضر اصالح شد و ها شاخصافی نیست. با این حال با استفاده از ک برازش

سه مسیر عاطفه مثبت به رضایت شغلی، شرایط کاري به رضایت شغلی و خود کارآمدي به 

ها نشان دادند که مدل اصالح شده داراي برازش مناسبی  رضایت شغلی حذف گردیدند. یافته

ها مشاهده شد، در مدل اصالح شده تمام متغیرها به جز حمایت از  است. همانطور که در یافته

رضایت شغلی تاثیر  ز طریق پیشرفت در جهت هدف بر رويهدف به صورت غیر مستقیم و ا

گذاشتند زیرا تأثیر مستقیم خودکارآمدي، عاطفه مثبت و شرایط کاري بر رضایت شغلی  می

ط کاري به رضایت شغلی در معلمان حذف شد. یکی از علت هاي حذف مسیر مستقیم شرای
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تواند این باشد که در سازمان آموزش و پرورش ایران معلمان از شرایط کاري نسبتاً ضعیفی  می

). درصد معنی داري 1384نسبت به مشاغل مشابه برخوردارند (طهماسبی بروجنی و رجایی پور، 

شرایط کاري خود را سخت  از معلمان در جامعه ایران از شغل و درآمد خود رضایت ندارند و

). شرایط کاري معلمان در مقایسه با مربیان دانشگاه 1382کنند (عسکري و کلدي،  توصیف می

تري قرار دارد وتفاوت زیادي  علمی است) در جایگاه بسیار پاییندر ایران (که شغلی مشابه با م

 وجود دارد بین میزان درآمد یک معلم با یک مربی دانشگاهی با مدرك تحصیلی مشابه

گفت با توجه به شرایط کاري نسبتاً ضعیف معلمان  توان می). بنابراین 1382(عسکري و کلدي، 

 در ایران انتظار می رود این متغیر اثر مستقیم معنی داري بر رضایت شغلی نداشته باشد و شرایط

یشرفت به سوي گذاري بر پواند به صورت غیرمستقیم با تأثیرت کاري نسبتاً مناسب در معلمان می

ي که در مدل اصالح شده ا اهداف بر رضایت شغلی معلمان تأثیر بگذارد، یعنی همان نکته

توان همین  عاطفه مثبت بر رضایت شغلی نیز میشود. در مورد حدف اثرمستقیم  برداشت می

هاي روانی و عاطفی دهد که به نیاز اي گذشته نشان میه هاي پژوهش لیل را ذکر کرد. یافتهد

). به علت شرایط 1384شود (اسدیان و فالح منه،  لمان ایرانی در محیط کار توجه چندانی نمیمع

هاي  که معلمان قادر به مدیریت هیجان شود ستمزد پایین در معلمان مشاهده میکاري پرفشار و د

توان  ). بنابراین همانند مورد قبل می1389خود در محیط کاري نیستند (جوادزاده و همکاران، 

هاي نامتاسب کنترل هیجانی  فت به دلیل توجه اندك به نیازهاي عاطفی در معلمان و مهارتگ

در آنها، عاطفه مثبت عاملی نیست که بتواند در معلمان ایرانی تأثیري مستقیم بر رضایت شغلی 

ارتی تواند بر خودکارآمدي معلمان تأثیر بگذارد. به عب داشته باشد. با این وجود عاطفه مثبت می

خود را بهتر هاي  توانند توانایی خوردارند میهاي مثبت بیشتري بر معلمانی که از هیجان دیگر،

رود هرچند قدرت عاطفه مثبت در معلمان به اندازه اي نیست که  درك کنند. بنابراین انتظار می

بر خود تواند به معلمان این امکان را بدهد که  به طور مستقیم اثر بگذارد اما میبر رضایت شغلی 

 ایرانی جامعه افراد بیشتر آن بر کارآمدي آن ها تاثیر گذاشته و سبب افزایش آن گردد. عالوه

 نموده عادت خود منفی ابراز عواطف و بیان به بیشتر فرهنگی، شرایط بربنا و کودکی از
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 ینایم. ا ) و در نتیجه قادر به بیان عواطف مثبت خود نبوده1389ایم(نادري، حیدري، مشعل پور،

توضیح و بیان این که عاطفه مثبت به صورت مستقیم بر رضایت  براي مبانی تواند می عادت

  ثر واقع نشده است باشد.ؤشغلی م

شود مسیر خود کارآمدي به  اصلی و مهم که در مدل مشاهده می از جمله مسیر هاي

که در این پژوهش این مسیر حذف گردیده است. خودکارآمدي  باشد میرضایت شغلی 

معلمان اشاره دارد به باورهاي معلمان درباره ظرفیت و توانشان درباره عملکرد و سازماندهی 

 مشخص انجام دهند وظیفه آموزیشان را در یک موقعیت یک عمل که الزم است که

). این یافته 2012و همکاران،  1به نقل از شاهان 1998هوي و هوي  -موران، ولفوك - (تسچانن

)، لنت و براون و 2001( هاي جاج و همکاران پیشین از جمله پژوهش حقیقاتناهمخوان با ت

 )، چن، گودارد و کاسپر2003( )، کاپرا و همکاران2005؛2007( لنت و براون)، 1994( هاکت

و  )1377( )، نعمتی1388، نامور و نوبخت()، زاهد1390( )، رزمی و نعمتی سوگلی تپه2004(

توانایی  نشان دادند که داشتن اعتماد درحقیقات همخوان . تباشد می) 1385( همخوان با اصغري

هاي ویژه همانگونه که آنها در وظایف مرتبط با شغل به کار برده  هاي کلی شخص یا توانایی

(کاپرارا و  می شوند ممکن است از حد متوسط تا قوي با رضایت شغلی در ارتباط باشد

  ).2001ران، ؛ جاج و همکا2004؛ چن و همکاران، 2003همکاران، 

ثیر مستقیم و رابطه مثبت بین خود کارآمدي و رضایت شغلی اشاره أاکثر تحقیقات به ت

یل احتمالی رد در تبیین این یافته شاید یکی از دال .باشد میناهمخوان با یافته فعلی اند که  نموده

و  هاي فرهنگی کارآمدي بر رضایت شغلی را بتوان با توجه به ویژگیتاثیر مستقیم خود

اد در هر سطح و جایگاهی باشند اجتماعی مردم ایران توجیه کرد. از جمله اینکه همواره افر

از موقعیت، جایگاه و اطرافیان خود ناراضی هستند و همیشه این احساس را دارند که  موالًمع

 به رضایت از توان میانتظارات و توقعاتشان آنگونه که باید برآورده نشده است. در این زمینه 

شغل نیز اشاره کرد که همواره تحقیقات نشان داده است که در میان پاسخگویان رضایت از 

                                                
1. Şahan 
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(از جمله خودکارآمذي  گفت افراد با هر ویژگی شخصیتی توان میشغل پایین است. بنابراین 

ثیري بر رضایت أمدي تآتوان گفت خودکار باال ) از شغل خود ناراضی هستند بنابراین نمی

(نراقی،  ه این ویژگی شخصیتی ماست که همواره ناراضی و پرتوقع می باشیمشغلی ندارد بلک

اغراق و  توان میبراي این رابطه را  اجتماعی دیگر -ز دالیل احتمالی فرهنکی). ا1380

بزرگنمایی پاسخ دهندگان در مورد خودکارآمدیشان دانست که با مشاهده محقق در هنگام 

در جامعه معلمان معموال بیشتر افراد، چه آنهایی که داراي  .باشد میهمخوان  ها دادهجمع آوري 

خود را با توانایی و خود کارآمدي باال  باشند میو چه افرادي که فاقد آن  باشند میتوانایی 

توصیف می کنند و شرایط سازمان از جمله حقوق و مزایا را علت مشکالت و نارضایتی خود 

توان افرادي را که فاقد  و مشاهدات مکرر گاهی می . با توجه به معلم بودن محققدانند می

در هنگام ارزیابی توانایی معموال  باشند میصالحیت و توانایی تدریس و ارتباط با دانش آموز 

خود را بسیار توانمند دانسته و در صورت بروز مشکل در ارتباط با توانایی، مسائل و علل بیرونی 

. حال با توجه به مطالب گفته دانند میوز ندادن توانییشان و موقعیتی را باعث کاهش انگیزه و بر

دالیل فرهنگی و اجتماعی را  توان میشده و ناهمخوانی اثر خود کارآمدي بر رضایت شغلی 

به  توان میعلت این مشاهده دانست نه تاثیر خودکارآمدي بر رضایت شغلی. از دالیل دیگر 

ارآمدي اشاره کرد. متغیرهاي رضایت شغلی و موقعیتی بودن متغیرهاي رضایت شغلی و خود ک

هاي  املهاي اساسی و زیربنایی شخصیت نبوده و تحت تاثیر ع خودکارآمدي جزء عامل

)، بنابراین همسویی کامل با نتایج گذشته قابل 1388، نامور و نوبخت،موقعیتی قرار دارند(زاهد

ر تفاوت در رابطه و گاهی عدم و جود انتظا توان میو با توجه به شرایط متفاوت  باشد میانتظار ن

  رابطه را داشت.

از میان پنج متغیر پیش بین تنها پیشرفت در جهت هدف و حمایت از هدف به صورت 

و بقیه متغیرها به صورت غیر مستقیم و از طریق پیشرفت  اند داشتهمستقیم بر رضایت شغلی تاثیر 

از هدف در مدل رضایت شغلی لنت و  حمایت .اند داشتهدر جهت هدف بر رضایت شغلی تاثیر 

) درباره میزانی که افراد احساس می کنند در پیگیري اهداف مرتبط با شغل شان 2006براون (
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اند، توجه می کند. ارتباط حمایت از هدف با رضایت شغلی در  مورد حمایت قرار گرفته

) نشان داده شده 2002)، باروخ ـ فلدمن و همکاران (1996تحقیقاتی از جمله بابین و بولز (

اند. شواهد نشان دهنده آن  است. افراد زمانی که در پیگیري اهدافشان مورد حمایت قرار گرفته

که حمایت در تحول خودکار آمدي موثر است و سازه مذکور نقش مهمی در  باشد می

ر انتظار داشت که این سازه ب توان میسالمت، پیشرفت و ارتقاي بهزیستی دارند، بنابراین 

رضایت شغلی فرد موثر واقع گردد. افرادي که حمایت از اهداف آن ها به نحو سازنده اي 

از منابع کارآمدي غنی برخوردارند و احساس خود کارآمدي باالتري داشته و در   شکل گرفته،

اکثر زمینه ها موفق ترند. بنابراین با توجه به حساس و مهم بودن شغل معلمی و تاثیر مستقیم این 

هاي بیشتري در راستاي دستیابی  هاي پیشرفت یک کشور هر چه حمایت ل بر تمامی جنبهشغ

انتظار داشت که این قشر از رضایت شغلی باالتري  توان میاین قشر به اهدافشان صورت گیرد 

  برخوردار گردند.

لنت و براون معتقدند پیشرفت در جهت اهداف مربوط به کار منجر به افزایش رضایت 

). تمامی متغیرهاي پیش بین به صورت غیر مستقیم و از 2006(لنت و براون،  اهد شدشغلی خو

طریق پیشرفت در جهت هدف بر رضایت شغلی تاثیر می گذارند و این متغیر قادر به پیش بینی 

. اهداف شغلی به عنوان نیروي انگیزشی در رضایت شغلی به کار رفته باشد میرضایت شغلی نیز 

) معتقد است که انگیزه اولیه ما در یک 1389به نقل از مهداد  1968( . الك)2006(لنت،  است

گردد، بنابراین زمانی که  ما به دستیابی یک هدف، تعریف می موقعیت کاري بر حسب تمایل

فرد اهدافی را براي خود تعریف کرده باشد این اهداف باعث تالش فرد به سوي دستیابی به آن 

ه آن فرد احساس خرسندي و در نتیجه رضایت از شغل و کار خود می شود و زمان دستیابی ب

هدف گرایی پیامدهاي  کنند. ار مهمی را در روانشناسی ایفا میمی کند. اهداف نقش بسی

گیري هدف افراد، هم  ر افراد دارد. به عبارت دیگر جهتشناختی، هیجانی و انگیزشی د

دهد. احساس  افراد را تحت تاثیر قرار میمانی عملکرد شغلی و هم میزان رضایت و احساس شاد

 باشد میها  هاي هدف و تالش براي رسیدن به آنرضایت چه از کا ر و چه از زندگی از پیامد
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گفت که افر اد با داشتن اهداف، سخت و  توان می). در تبیین این یافته 1391(کهولت و جوکار،

می کنند و از آنجا که اهدافشان،  دقیق تر تالش می کنند و احتماال احساس شایستگی بیشتري

، بنابراین زمانی که فرد باشد میچه فردي و چه سازمانی، نیازمند جوشش درونی و انتخاب آزاد 

احساس سالمت روان بیشتر و در نتیجه رضایت   در راه رسیدن به این اهداف پیشرفت نماید،

  بیشتر از کار و زندگیش را نیز بدست خواهد آورد.  

مدل مذکور نشان داد که علی رغم تفاوت با مدل اولیه و بعد از اصالحاتی مدل بنابراین 

 قادر به پیش بینی رضایت شغلی گردیده است.

نتایج این پژوهش براي محققانی که به دنبال تبیین رضایت شغلی در دنیاي چند متغیره و 

قابل ط به این تحقیق اي مربوهرپیچیده متغیرها هستند سودمند هست. از این نظر که اکثر متغی

هاي الزم ارتقا داد تا از این طریق رضایت شغلی را  توان آنها را با آموزش کنترل بودند و می

در مدارس  شود که تحقیقات دیگري . توصیه میبهبود بخشید، این تحقیق جالب توجه است

 .مدل مذکور صورت گیرد اطع مختلف تحصیلی به منظور بررسیمختلف و در مق

ان از زحمات دکتر لنت استاد دانشگاه مریلند و کلیه شرکت کنندگان تحقیق که ما در پای

  را در انجام این پژوهش یاري کردند، سپاسگذاري می گردد.
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