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  مقدمه -1-1

ها براي برآوردن انتظارات جوامع،  تر شدن روز افزون جوامع امروزي، رسالت سازمانبا پیچیده

هاست و آنچه  ان کرد که دنیاي ما دنیاي سازمانتوان اذعحساس تر و مهم تر می شود. به طوري که می 

عنوان عامل امروز در بین اهل فن و به اتفاق نظر به یقین تبدیل شده، نقش اساسی نیروي انسانی به 

  هاست. به عبارت دیگر، انسان ها به کالبد سازمان جان می دهند. گرداننده اصلی سازمان

و  ز به انسان هاي کارآمد و تواناستو سرانجام یک کشور نیا براي موفقیت یک خانواده، یک سازمان

طبیعتا کشور ما نیز مستثنی نبوده و جهت رسیدن به خودکفایی و عدم وابستگی چاره اي جز باالبردن 

مهارت، تخصص، اشتیاق و ... نیروي انسانی اش ندارد. سازمان هاي امروزي به راحتی کاالها و مواد اولیه 

ت و در هاي دیگر تأمین می کنند و تنها منبعی که به سهول را از سایر سازمان ها و کشورخود مورد نیاز 

توان گفت مهمترین سرمایه  نیروي انسانی است. به طوري که میآل آن قابل مبادله نیست شکل ایده

  ).2005رقابتی یک کشور نیروي انسانی کارآمد و استاندارد است(کاسیو و آگویی ینس، 

شان اشتیاق و عالقه زیادي دارند کارکنان مشتاق و به طور کلی  سانی که نسبت به شغلبی تردید ک

مجذوب شغلشان می شوند و تکالیف شغلی شان را به طرز مطلوبی به انجام می رسانند(باکر و لیتر، 

2010 .(  

در طی سال هاي اخیر مطالعه و تحقیق در زمینه روان شناسی مثبت یک رویکرد بدیع را براي 

بسیاري از روان شناسان اجتماعی پدید آورده است. این رویکرد به مطالعه علمی تجربیات مثبت، شادي و 

بهزیستی روانشناختی و منابع انسانی مثبت به جاي تاکید بر نشانه هاي اندوه و مفاهیم منفی تمرکز 

و روحیه نیروي کار،  وري). به دلیل اثرات برجسته تجربیات مثبت بر افزایش بهره 2003دارد(سلیگمن، 

  و مفاهیم مثبت در زمینه کاري، شایسته توجه قابل مالحضه اي هستند. پدیده ها

یکی از مهمترین سازمان ها در هر کشوري، سازمان آموزش و پرورش است. مهمترین عامل 

ه عنوان پیشرفت نظام تعلیم و تربیت یک جامعه وجود معلمان با انگیزه و اثربخش می باشد، معلمانی که ب

 



 

روحیه، اثر  و انگیزه از باالیی سطح داشتن با توانند می یادگیري –هی داصلی ترین عنصر فرایند یاد

بخشی نظام آموزشی یک کشور را تضمین کنند. اما بر اساس واقعیات موجود گاهی بین انتظارات جامعه 

نان از سوي دیگر نوعی عدم و نظام تعلیم و تربیت معلمان از یک سو و تامین نیازها و خواسته هاي آ

تعادل به چشم می خورد. این عدم موازنه و شکاف موجود می تواند بر روي نگرش معلمان نسبت به 

  شغلشان اثر بگذارد. 

کارکنان سازمان ها در مقام اعضاي جامعه نقش هاي متعددي ایفا می کنند(خانوادگی، حرفه اي، 

فرد شده، گاهی تعارض به وجود می  ث ابهام و سردرگمیعدینی و ...)، گاهی این نقش ها باتفریحی، 

باري نقش آمدن گران دآورد و گاهی نیز ممکن است وظایف نقش براي فرد سنگین بوده و باعث بوجو

د نقش ند ویژگی هایی است تا شاغل بتوانشود. عالوه بر این هر یک از مشاغل از جمله نقش معلمی نیازم

نقش خود راضی بوده و نسبت به انجام آن اشتیاق داشته باشد. هدف این خود را به خوبی ایفا کند، از 

ن است. در فصل اول امعلم 1قش هاي شغلی با اشتیاق شغلیشغلی و ن ايگی هپژوهش بررسی تاثیر ویژ

به بیان مسئله، اهمیت پژوهش، سواالت پژوهشی، اهداف و تعریف نظري و عملیاتی متغیر هاي پژوهش 

  پرداخته خواهد شد.

  بیان مساله - 2- 1

وهشگران رفتار سازمانی مثبت نگر آن دسته از عوامل مانند اشتیاق شغلی کارکنان را که پژ امروزه

قابل اندازه گیري تغییر و بهبود هستند را مورد مطالعه قرار می دهند با این هدف که از طریق مداخله در 

). یکی از سازمان هاي بسیار مهم و 2،2007پرسازمان بتوان عملکرد کارکنان را افزایش دهند(نلسون و کو

است. آموزش و پرورش مهمترین نهاد اجتماعی برآمده از متن » آموزش و پرورش« ر گذار در جامعه تاثی

جامعه و در عین حال سازنده و تکامل دهنده آن است و تاثیر آن در پیشرفت جامعه امري کامال محسوس 

ه در آموزش و پرورش به طور رسمی فعال هستند، مدرسه ها است. از میان سازمان هاي گوناگون ک

قق در تح عموما و دوره متوسطه دوم خصوصا، به عنوان یک سازمان اجتماعی حساس، نقش مهمی

                                                
1. Job engagment 
2. Nelsn & coper 



 

هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به عهده دارند و الزمه تحقق این هدفها، ایجاد و تقویت  هدف

  ن راضی و خشنود و داراي اشتیاق به کار، است.هاي جذاب و داشتن مدیران و کارکنا محیط

اشتیاق شغلی یکی از مفاهیم روان شناسی مثبت گرا در حیطه شغل محسوب می شود و در واقع به 

عنوان برجسته ترین مفهوم مثبت سازمانی به ویژه در میان مشاوران سازمانی مطرح است(اسکاوفلی و 

 2روما- جذب و وقف خود می باشد(اسکاوفلی، ساالنووا، گونزالز ) که شامل سه بعد نیرومندي،2007، 1ساالنوا

  ). 2002، 3باکر و

به سطح باالیی از انرژي و انعطاف پذیري ذهنی در حین کار کردن و میل و تالش زیاد  نیرومندي

  ).2004در کار و پایداري در وضعیت هاي دشوار، اشاره دارد. (شوفلی و باکر،

مشخص می شود، به تجربه یک احساس مهم بودن، رغبت، شهود،  ، با درگیري ذهنی در کارجذب

افتخار و چالش در کار اشاره دارد، که به عنوان ارتباط روانی کارمند با شغلش و انجام وظایف مرتبط با 

  ).2004آن، تعریف شده است(شوفلی و باکر،

ه دارد، به طوري به تمرکز کامل و غرق شدن در کار اشار وقف خودبعد سوم اشتیاق شغلی یعنی 

که زمان در حین کار بر فرد خیلی سریع می گذرد و براي فرد سخت است که از کارش جدا شود(شوفلی 

  ).2004و باکر،

فردي که داراي اشتیاق شغلی باالیی است، شغلش را در مرکز عالقه اش قرار می دهد. عبارت 

بین فرد داراي اشتیاق شغلی م» من با شغلم زندگی می کنم، می خورم و نفس می کشم« مشهور 

باالست. فرد داراي اشتیاق شغلی پایین در بطن زندگی چیزهاي دیگري را به عوض شغلش مهم می 

   ).1990داند(از جمله خانواده، سرگرمی ها و ...)(درکارفول و اسچان،

وري  اي بر سود آوري و بهره تأثیر قابل مالحظه یشغل اقیدهد که اشت تایج تحقیقات نشان مین

 اقیها در این زمینه نشانگر این است که اشت ها  و پژوهش ). همچنین نوشته2002سازمانها دارد (هارتر، 

مهمترین  مله). ازج2008کارکنان تحت تأثیر عوامل مختلف، فردي، شغلی و سازمانی است (ملو،  یشغل

هاي  یشغل است. ویژگ يها یژگیقرار دهد و ریا تحت تاثر یشغل اقیعوامل سازمانی که ممکن است اشت

                                                
1. Schaufeli & salanova 
2 . Gonzalez-Roma 
3 . Bakker 



 

 یژگیمدل، مشاغل در قالب و نیکه بر اساس ا دندیگرد یمعرف )1975(توسط اولدهام و هاکمن  یشغل

کار را فرا  شتریب هرچهتا  زدیانگ یاستقالل و بازخور، کارکنان را بر م ت،یاهم ت،یتنوع، ماه رینظ ییها

مانند تنوع  یشغل يها یژگیکند که و یم انیب مدل نی). ا1389 ،یلیو خالق باشند(گل پرور و وک رندیبگ

که  یزانی(م2شغل هویتاست)، ازمندیانجام کار ن يها برا تیاز فعال یشغل به تنوع کیکه  یزانی(م1مهارت

و شغل  یزندگ يکه شغل فرد رو یزانی(م3شغل تیدهد)، اهم یکار را به طور کامل انجام م کیشاغل 

روال کار،  نییکار و تع يزیکه شغل بتواند به هنگام برنامه ر یزانی(م4لگذارد)، استقال یم ریافراد تاث ریسا

کار  جیبدست آوردن نتا يکه برا يکار يها تی(مقدار فعال5دهد) و بازخور اریاساقالل و اخت ،يبه فرد آزاد

 ارتباط یشغل تیو رضا زشیاش الزم است)با انگ یو روشن درباره اثر بخش میمستق اتاطالع قیفرد از طر

آنها را  ينگرش کارکنان نسبت به شغلشان و رفتار کار میبه طور مستق یشغل يها یژگیدارند. مدل و

  ).1971الولر،شود(هاکمن و  یآنها در کار م شتریب تیدهد و باعث رضا یقرار م ریتحت تاث

تحقیقات وضوح و روشنی ویژگی هاي  شغلی و اهمیت آن در محیط کار(ریزو و 

) و آزادي عمل 1981؛ سیکاران و ماودي،1974) ، چالش شغلی(بوچانان،1981گر،؛لیتین1970همکاران،

همچنین پژوهش ها نشان می دهد که در بین بر درگیري شغلی تایید شده است. )،تاثیر آن 1994(آرایی،

ابعاد شغلی، مولفه هاي هویت تکلیف و آزادي عمل نسبت مالحضه پذیري از واریانس درگیري شغلی را 

  ).2008کند(کاترینلی و همکاران،تبین می 

نقش هاي شغلی یکی دیگر از متغیر هاي مستقل در این پژوهش است که به مجموعه نقش یا نقش 

که یک کارمند در ارتباط با شغل خود بر عهده  می گیرد، که شامل ابهام نقش، اطالق می شود هایی 

  تعارض نقش و گرانباري نقش می شود.

هنگامی رخ می دهد که نوعی عدم اطمینان در ذهن و فکر در مورد : ابهام نقش 6ابهام نقش

  ).1379(گیوریان، گونگی ایفاي نقش وجود داشته باشدچ

                                                
1. Skill veriety 
2 . Task identity 
3. Task significance 
4 . autonomy 
5 . Feed back 
6 . Role Ambiguity 



 

: تعارض نقش هنگامی اتفاق می افتد که اشخاص دیگر ادراك یا انتظارات متفاوتی از 1تعارض نقش

از آنها هم مغایر هستند، در آن  نقش یک کارمند داشته باشند. چون تامین انتظارات همه افراد که بعضی

  ).48:1371واحد امکان پذیر نیست، دچار تعارض نقش می گردد.(میرکمالی،

گونی را باید انجام دهد، دچار فرد تعداد نقش هاي مختلف و گونا : وقتی یک2گرانباري نقش

  ).49:1392گرانباري نقش شده است(خدابخش و کیانی،

 .شغلی گزارش کرده است اشتیاقاما ضعیف بین ابهام نقش و  اي منفی، )، رابطهBlau )1985بالو 

)، تعارض نقش و ابهام نقش را یکی از مؤلفه هاي Clinebell & shadwick )2005 مطالعات کلبنبل و شادوك

مطالعات  . طبقبینی می کندکه اشتیاق را در جهت منفی پیش پیش بینی کننده اشتیاق شغلی می داند

ي نقش به میزان زیادي باعث غیبت کاري، انگیزه خودکم بینی و عدم ارائه ارنب)، گرا2000مارگولیس(

اران دریافتند افرادي که دچار ). کاهن و همک1379پیشنهادات توسط کارکنان می شود(نقل از گیوریان، 

ام نقش هستند رضایت کمتر، نگرانی شغلی بیشتر، احساس بیهودگی و اعتماد به نفس کمی دارند(نقل هاب

  ).1379گیوریان، از

با توجه به موارد ذکر شده و اهمیت اشتیاق شغلی در بین کارکنان و سازمان، و نقش موثر نقش 

هاي شغلی و ویژگی هاي شغلی در پیش بینی اشتیاق شغلی مطالعه اي که رابطه این سه متغیر را به 

دارد بر اساس خأل موجود، طور همزمان مورد توجه قرار داده باشد انجام نشده است. بنابراین ضرورت 

عوامل مرتبط با اشتیاق شغلی بررسی شود. از این رو مطالعه حاضر درصدد است به سوال اصلی زیر پاسخ 

  دهد:

ویژگی هاي شغلی سطح اشتیاق شغلی را پیش   آیا می توان از روي متغیر هاي نقش هاي شغلی و

  بینی کرد؟

  اهمیت و ضرورت پژوهش - 3- 1

شان با انگیزه، خالق ، مسئول و درگیر با  خواهان  آن هستند که کارمندان سازمان هاي امروزي

اشتیاق  ).1387کارشان باشند و از آنان انتظار دارند که فراتر از انجام وظایف شغلی حرکت کنند(پور عباس،

                                                
1 . Role Conflict 
2. Role overload 



 

شغلی نه تنها یک نقش حیاتی براي فهم رفتارهاي سازمانی مثبت بازي می کند، بلکه همچنین براي 

ایت مدیریت منابع انسانی و سیاست هاي بهداشتی حرفه اي در سازمان ها نیز نقش مهمی دارد(ساالنو هد

بی شک اگر کارکنان سازمان ها، علی الخصوص دبیران که تاثیر بسیار مهمی در جامعه  ).2007و شوفلی، 

ا اینکه به خاطر گرانباري شوند و ی ایفا می کنند، با نقش هاي خود آشنا نباشند و دچار ابهام یا تعارض می

که در انجام وظایف خود احساس می کنند دچار استرس و فشار روانی می شوند.و این به نوبه خود بر 

روي اشتیاق ونگرش آنها نسبت به شغلشان تاثیر می گذارد. شغل می تواند به خاطر داشتن ویژگی هایی 

، استفاده از همه مهارت هاي ، دریافت بازخوردباعث عملکرد بهتر کارکنان شود ویژگی هایی مثل استقالل

  .فردي

مرور مبانی نظري و پیشینه تحقبق مرتبط با اشتیاق شغلی نشان می دهد که این پدید هنوز به 

روشنی مفهوم سازي نشده است . نظر به این که اکثر تحقیقات بنا به توصیه پژوهشگران به شناسایی و 

شده است. با این حال یا تحقیقات اندکی درباره برخی متغیرهاي درك پیشایندهاي اشتیاق شغلی توجه 

هدف پژوهش حاضر  مرتبط با آن انجام شده یا اینکه یافته ها در خصوص برخی از آنها متناقض است.

بررسی نقش ویژگی هاي شغلی و نقش هاي شغلی در اشتیاق شغلی است. مطالعه و بررسی ابطه متغیر 

آن می توان براي بهبود کیفیت کاري معلمان مفید باشید  تا بتوانند به صورت  هاي فوق می تواند و نتایج

خودانگیخته و فعال و پر انرژي به انجام وظایف کاري خود بپردازند. بدین ترتیب می توان به بهبود و 

 يالبا اریبس تیذا به خاطر اهمل اصالح ساختار سازمانی که محصول آن کارمندان فعال باشد، یاري رساند.

آنها  یشغل اقیاشت شیافزا ایکه باعث کاهش  یو عوامل رانیدب یشغل اقیاشت یبررس تیو ترب مینظام تعل

  کند. یم دایضرورت پ شود یم
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  اشتیاق شغلی دبیران رابطه معنی دار دارد؟

آیا نقش هاي شغلی(ابهام نقش،  گرانباري نقش و تعارض نقش) با اشتیاق شغلی دبیران  .5

  رابطه معنی دار دارد؟

  یش بینی اشتیاق شغلی چگونه است؟سهم ویژگی هاي شغلی در پ .6
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اشتیاق شغلی : به میزان انرژي و دلبستگی به شغل و اثر بخشی حرفه اي اشاره دارد(اسکافیلی، 

  )و داراي سه بعد:2002مارفیتنر، پینتو، ساالنوا و بیکر،

  به میزان تمرکز و غرق شدن فرد در کار خود اشاره دارد.ذب: ج  .1



 

: فرد در راستاي انجام کار خود تالش قابل مالحضه اي اعمال کرده و در موقعیت نیرومندي  .2

  ).2005هاي دشوار پافشاري بیشتري می کند.(ساالنوا، آگوت و پیرو،

ص شده و ترکیبی از احساس معنی با در گیري شدید روانی فرد در کار مشخ :وقف خود در کار  .3

  ).2005داري ، اشتیاق و چالش است(کارملی و فروند،

منظور از اشتیاق شغلی در این پژوهش نمره اي است که کارکنان از پرسشنامه اشتیاق شغلی ساالنوا 

و  5، 4، و وقف خود پاسخ به سواالت 3و  2، 1نیرومندي نمره سه سوال  ) بدست می آورند.2004و شوفلی(

  بدست می آورند. 9و  8، 7، و  جذب، نمره اي که از پاسخ به سواالت 6

: اشاره به چگونگی فعالیت ها ، وظایف، تکالیف و ابعاد مختلف یک شغل دارد ویژگی هاي شغلی

  ).1381که مشتمل بر ابعاد زیر است (کشتی دار،

توجه به استفاده افراد از  درجه نیازمندي یک شغل به انواع مختلف فعالیت ها با تنوع مهارت:  .1

  تعداد کثیري از مهارت ها و استعداد هاي متفاوت.

  درجه نیازمندي یک شغل به تکمیل بخش مهم و قابل شناسایی از کار. هویت شغل:  .2

  : درجه برخورداري یک شغل از اثرات قابل توجه بر زندگی و کار سایر افراداهمیت شغل  .3

شغل از آزادي قابل توجه استقالل و حق راي فردي در برنامه  : درجه برخورداري یکاستقالل  .4

ریزي و زمان بندي کار و همچنین تعیین روش هایی که باید در اجراي شغل مورد نظر مورد استفاده قرار 

  گیرد.

: درجه حصول نتایج اجراي فعالیت هاي کاري توسط افراد افراد در یک شغل که از بازخور  .5

  ).1377یق در مورد اثربخشی عملکرد افراد مورد نظر بدست می آید(شاهین،اطالعات مستقیم و دق

پرسشنامه  استفن در این پژوهش منظور از ویژگی هاي شغلی نمره اي است که کارکنان از 

  بدست می آورند.)، 2006(1راب

                                                
1. Steffen raub 



 

فرد  بدست می آورد، هویت وظیفه، نمره 5و  2تنوع مهارت نمره اي که آزمودنی از پاسخ به سواالت

و در نهایت بازخور نمره فرد  10و  7، استقالل، 11و  6، اهمیت وظیفه نمره سواالت8و  3در پاسخ به سواالت

  . 12، 1،  9، 4در پاسخ به سواالت

: به مجموعه نقش یا نقش هایی که هر کارمند مرتبط با شغل خود بر عهده می نقش هاي شغلی

  گیرد و مؤلفه هاي زیر را شامل می شود:

  : به میزان وضوح و روشنی نقش هاي محوله و مرتبط با شغل مربوط می شودابهام نقش   .1

  : به تعارض و کشمکش هاي مرتبط با شغل اشاره دارد.تعارض نقش   .1

به میزان مسؤلیت ها و وظایف مرتبط با نقش مربوط می شود(امیري ،  :گرانباري نقش   .3

  ).1390میرهاشمی و پارسا معین،

ش منظور از نقش هاي شغلی، نمره اي است که کارمندان از پرسشنامه عوامل محیط در این پژوه

، گرانباري نقش 6الی 1ابهام نقش، نمره آزمودنی دراسخ به سواالت  ) بدست می آورند.1386کار میرهاشمی(

  می باشد. 18الی  13و تعارض نقش نمره بدست آمده از سواالت  12الی 7نمره فرد در سواالت 
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Abstract: 
       The aim of the study was to evaluate the characteristics of the job and job roles in 
predicting job enthusiasm Darab city were teachers. The population of the study, 300 male 
and female teachers in secondary schools in the academic year 94-1393 was Darab city. 
Among the community of 174 teachers using a sampling table Grjsy and Morgan were 
selected as examples and appropriate adaptive sampling.  The research method was 
descriptive correlational.  To measure the variables of career passion Salanva and Shvfly 
Inventory Inventory Stephen potential motivation that Rob Oldham and Hackman was 
developed based on job characteristics and job roles questionnaire to measure workplace 
factors Mirhashemi (1389), was used.   That the validity and reliability of the questionnaire 
in order to confirm the Nzranrsydh and reliability coefficient 0.87, 0.87 and 0.71 is. 
The reliability and validity of the questionnaire was confirmed by experts and their 
reliability coefficients were 0.87, 0.87 and 0.71 is. Data using descriptive statistic (mean 
and standard deviation) and inferential statistics Hayamar (Pearson correlation, regression 
and multiple simultaneous one-sample t-test) were analyzed. 
The results obtained showed a positive relationship between the characteristics of 
employment and job enthusiasm and significant negative relationship between job roles 
and job enthusiasm and meaningful. The results also showed that the features job roles can 
be meaningful predicted of job they enthusiasm 
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