
 
 

  

  

  

  

  

  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 

  گروه علوم تربیتی

  

  ي کارشناسی ارشد ن نامه براي دریافت  درجهپایا

  در رشته مشاوره گرایش  شغلی  

  

  عنوان:

ي جو سازمانی و اشتیاق شغلی با سازگاري شغلی معلمان مدارس بررسی رابطه

  93- 94در سال تحصیلی  هشترودابتدایی شهرستان 

  

   :راهنمااساتید 

  دکتر عادل زاهد بابالن      
  دکتر علی خالق خواه     

  

 :مشاور استاد

  دکتر مهدي معینی کیا      

  

 :پژوهشگر

  نسرین پیرا      

  

  

  

  

  

  1394تابستان      



 

 
  

  نسرین :نام                                       پیرا :  دانشجو خانوادگی نام

شهرسـتان   ییمعلمان مدارس ابتـدا  یشغل يبا سازگار یشغل اقیو اشت یجو سازمان يرابطه  یبررس  :نامهپایان عنوان

  93-94 یلیدر سال تحص هشترود

  

  خالق خواه یدکتر عل  -دکتر عادل زاهد بابالن :راهنما اساتید 

  ایک ینیمع يدکتر مهد ر: مشاو استاد 

                          مشاوره:  رشته                            ی ارشدکارشناس ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                 شغلی:  گرایش

  130 ت:اصفح تعداد             15/06/94  دفاع: تاریخ   علوم تربیتی و روانشناسی     :دانشکده 

   :چکیده

معلمان  یشغل يبا سازگار یشغل اقیو اشت یسازمانجو يرابطه یبررس هدف از انجام این پژوهش 

همبستگی، جامعه آماري شامل - بود. در این مطالعه توصیفی هشترودشهرستان  ییمدارس ابتدا

نفر از  110د تعدانفر بود.  140بود که تعداد آنها  هشترودتمامی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان 

مرحله و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان اي چندگیري تصادفی خوشهطریق روش نمونه

، مقیاس اشتیاق شغلی هويجو ي توصیفپرسشنامه ابزار شامل:انتخاب شدند. در این تحقیق از سه 

با استفاده از استفاده شد. تحلیل نتایج یست االفکو و یویساترخت و پرسشنامه سازگاري شغلی د

پیرسون انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد همبستگی آزمون متغیره ورگرسیون چندتحلیل  آزمون

 اشتیاق شغلی و ابعاددار وجود دارد. آن با سازگاري شغلی ارتباط معنی ابعاد بین جو سازمانی وکه 

بینی پیششغلی قدرت قاسازمانی و اشتیجود و نداري دارآن با سازگاري شغلی ارتباط معنی

قدرت پیش بینی سازگاري شغلی  ،سازگاري شغلی را دارند و نیز ابعاد جو سازمانی و اشتیاق شغلی

  را ندارند.
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  .مقدمه1- 1

ها ها مؤثر است و همواره مد نظر مسئوالن و مدیران سازماناي سازماناز جمله عواملی که در بق  

دهد که  ان میباشد نیروي انسانی است. مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتی نش می

یافته در فرایند تحول جامعه سنتی به جامعه صنعتی تأثیر انکارناپذیري داشته است، نیروي ماهر و پرورش

  اند. ها قلمداد نمودهترین عامل توسعه جوامع و سازمان ي که نیروي انسانی را مهمترین و اصلیبه نحو

شد که ارضاي نیازهاي افراد از منابع و امکانات سازمان می کاهد. بر اساس این تصور  زمانی تصور می  

ن نظریه به کلی منتفی براي اینکه به حداقل بازدهی برسیم باید حداقل نیازها ارضا شود، اما امروزه ای

شده است. هم اکنون کارشناسان مدیریت معتقدند چنانکه نیازهاي واقعی کارمندان به درستی درك و به 

یابد، زیرا  وري در سازمان کاهش می نیایند، بهرهد و مدیران در صدد ارضاي آنها برآنها بها داده نشو

ها  ي بیشتر و در نتیجه باعث کاهش هزینهمندي و نگرش مثبت به شغل سبب تالش و کوشش کار عالقه

  ).1388، تقی پورمی شود (

ها و اشتغال نیز تسري ،  این موضوع به سازمان21یل قرن همچنین با ظهور روانشناسی مثبت در اوا  

هاي مطالعه نتایج، فرایندها و ویژگی پیدا کرد و یک شاخه جدید به نام پژوهش سازمانی مثبت که به

یکی از  1ها و اعضاي شاغل در آن سروکار دارد ظهور یافت که بحث اشتیاق شغلیزمانامثبت ویژه س

  مفاهیم اصلی آن می باشد.

مطلوب کارکنان، دانش ما در مورد کارکرد بهینه آنها هنوز در قیاس با دانسته هایمان در مورد عملکرد نا  

ر دارند نه تنها در کارشان دچار مشکل و هم بسیار محدود و اندك است. سازمان ها از کارمندانشان انتظا

کج کاري نباشند که خالق و نوآورنیز  باشند به آسانی با دیگران همکاري کنند، براي رشد حرفه اي شان 

  .احساس مسئولیت کنند و به داشتن کیفیت باالي عملکردشان متعهد باشند

اسی مثبت نگر خوانده می شود پدیدار شدن مفهوم اشتیاق شغلی هم جهت با مطرح شدن آنچه روانشن

رسد کند و از سوي دیگر به نظر میباشد چرا که از یک سو تعریفی مثبت از سالمت کارکنان ارائه میمی

  رابطه داشته باشد.  2با نتایج مثبت دخیل در موفقیت سازمانی نظیر جو سازمانی

                                                
1.  Job engagment 
1. Organizational climate 



 
 

تواند  و اجتماعی فرد میو احساس هماهنگی شغل با تمامی ویژگیهاي فردي  1بحث سازگاري شغلی 

نقش خوبی در موفقیت سازمانی ایفا کند لذا این تحقیق در نظر دارد رابطه جو و فضاي سازمانی و 

  بررسی کند. هشتروددخترانه شهرستان  2س ابتداییبا سازگاري شغلی در معلمان مدار اشتیاق شغلی را

  

  . بیان مسأله1- 2

ر در شیوه ي نگرش به سازمان هاست. امروزه دنیا را دنیاي یکی از تحوالت اساسی دنیاي امروز تغیی  

براي سازمان ها به شمار  سازمان ها می نامند و متولیان آن ها انسان است، یعنی انسان با ارزش ترین منبع

می آید. فرهنگ سازمانی در حکم مجموعه اي از ویژگی هاي بسیار مهم دربرگیرنده ي ارزش هاي 

). در 1385دادن امور و رفتار کارکنان را در هر سازمان مشخص می کند (احقر،  سازمان، شیوه ي انجام

جهان کنونی بسیاري از فعالیت هاي اساسی و حیاتی مورد نیاز جامعه را سازمان هاي گوناگون انجام می 

دهند پیشرفت و بقاي جامعه تابع عملکرد مؤثر این سازمان هاست. بنابراین جامعه ي امروز را باید 

از مهمترین وسایل دستیابی به پیشرفت وترقی فعالیت سازمان هایی است که  امعه ي سازمانی بنامیم.ج

  ).1393 بتوانند با کارآمدي و اثربخشی از عهده ي وظایف خود برآیند (عالقه بند،

در این گستره سازمان هاي آموزشی از اولویت برخوردارند و معلم نقش حیاتی در ایفاي رسالت این   

ونه سازمان ها برعهده دارد. انسان عامل نهایی در شکل گیري و موفقیت سازمان هاي آموزشی است. گ

کیفیت و عملکرد سازمان ها به تک تک افراد بستگی دارد، که در مجموع گروه شاغل در سازمان 

شش راتشکیل می دهند. امور آموزشی در دستگاه هاي تربیتی که به طور مستقیم در برآوردن هدف کو

می کنند از معلمانی تشکیل می شود که هماهنگ کننده ي ارتباطات میان دانش آموزان هستند تا به این 

وسیله براي تحقق هدف هاي تعلیم و تربیت زمینه ي مساعدي فراهم سازد. مساعد کردن محیط تربیتی 

مؤثر باشد  مرهون ایجاد شرایطی است که معلم را به کار خود دلگرم ساخته و در حمایت از او

  ).1391(عسگریان، 

                                                
2. Adjustment 
3. primary school teachers 



 
 

رفتار معلم است که سرانجام معین می کند آیا مدارس وظایف مهم خود را به خوبی انجام می دهند یا   

 ) می گوید هر مدرسه داراي فردیت وجودي خاص1970( 1اونز .در این امر با شکست مواجه می شوند

  ز مدارس از یکدیگر می شود. خود است که آن را جو سازمانی می گویند و باعث تمای 

جو سازمانی را می توان در محیط مدرسه به این صورت تبیین کرد تحت تاثیر رهبري مدیر مدرسه   

قرار می گیرد، بر رفتار اعضا تاثیر می گذارد، معلمان تجربه می کنند و بر پایه ي برداشت هاي دسته 

ازمانی به ویژه به کیفیت درونی یک سازمان اشاره ). جو س2010، 2باکر و لیترجمعی بنیاد یافته است (

می کند به گونه اي که اعضاي آن این کیفیت را ادراك و تجربه می کنند، به عبارت دیگر مجموعه 

ویژگی هاي درونی اي که مؤسسه اي را از مؤسسه ي دیگر متمایز می سازد ورفتار کارکنان آن را تحت 

  ).1393مؤسسه نامیده می شود (عالقه بند،  تاثیر قرار می دهد، جو سازمانی آن

براساس نظرهاي پژوهشگران می توان بیان داشت که جو سازمانی از اجزا یا ابعاد خاصی تشکیل شده   

اجتماعی سازمان و جنبه هاي انسانی محیط کار مانند  –است. بعضی از محققان به ویژگی هاي روانی 

رند و بعضی دیگر خصوصیات غیر مادي و خصوصیات عینی ارتباطات درونی سازمان توجه بیشتري دا

را تواماً به عنوان شاخص هاي تشکیل دهنده ي جو مورد تاکید قرار داده اند (گوردزي و گمینیان، 

). جو سازمانی به عنوان عنصري مهم و اساسی در تعیین اثربخشی سازمانی شناخته شده است 1381

این ارتباط در تحقیقات آموزشی مستند ). 1376همکاران،  ؛ ترجمه جمشیدیان و1996، 3(دنیسیون

). اعتماد اعضا به مدیر و اعتماد میان 1982، 4(آندرسون است تا جایی که جو سازمانی به اثربخشی مدیر

) و براساس ارتباطات باز، حمایت، پشتیبانی، وقار 1381معلمان مربوط شده است (گمینیان و گودرزي، 

یکی از مهمترین  .ب تثبیت شایستگی و تعلق گروهی اعضا در مدرسه می شودو حرمت اجتماعی موج

الگوهاي بررسی جو سازمانی مؤسسات که این عناصر را دربرمی گیرد؛ الگوي فرهنگی است. این الگو 

بیان می دارد که جو سازمانی از فرهنگ سازمانی ناشی می شود و فرهنگ سازمانی همان نمادها، 

، مفروضات و باورهاي سازمانی و... است که در شکل گیري جو آن نقش اساسی دارد هنجارهاي رفتاري

  ).1381(جهانداري و علوي، 

                                                
1.Owens 
2. Bakker & Leiter 
3. Denision 
4. Anderson 



 
 

) شروع شد. آن ها شش نوع 1995( 1تفکر پژوهش پیرامون جو سازمانی با مطالعات هالپین و کرافت  

یی کردند. بر باز بودن جو به جو سازمانی (باز، خودگردان، کنترل شده، آشنا، پدرانه و بسته) را شناسا

عنوان بهترین معیار براي اثربخشی یک سازمان آموزشی تاکید کردند و جو سازمانی را در پیوستاري از 

از این منظر جو سازمانی می تواند با  )2001، 2بسیار باز تا بسیار بسته نمایش دادند (هوي و میسکل

تفاوت، غیررسمی، بی روح، غیرشخصی، خصومت صفاتی چون باز، پرجنب وجوش، گرم وصمیمی، بی 

) برحسب اعمال فرآیندها 1382، ترجمه فرنیا، 2001، 3پذیرو بسته (الننبورگ و اورنستینآمیز، انعطاف 

توصیف شود و موجب تمایز یک سازمان آموزشی از دیگر سازمان ها  و ارتباط اعضاي واحد با محیط

  ). 1386شود (عباس زاده، 

جو سازمانی مدارس در اغلب سازمان ها تحت تاثیر ویژگی هاي عصرصنعتی است به  از آنجایی که  

نظر می رسد مدارس به عنوان سازمان هاي آموزشی می بایست براي پاسخگویی به مطالبات نسل جدید 

  ).2013، 4فراتر از مدل هاي عصر صنعتی بیندیشند و عمل کنند (اسپالدینگ و فالکو

ز به کارکنانی با انرژي و مشتاق دارند. کسانی که نسبت به شغل شان اشتیاق و سازمان هاي امروزه نیا

عالقه زیادي دارند.به طور کلی کارکنان مشتاق به طور کامل مجذوب شغلشان می شوند و تکالیف شغلی 

  ).2010شان را به طرز مطلوبی به انجام می رسانند (باکر و لیتر، 

تیاق شغلی شده است و طبق پژوهشی که در طی قرن پیش روي در سالهاي اخیر توجه زیادي به اش  

مدیر ارشد اجرایی از کشورهاي سراسر دنیا انجام گرفته است، اشتیاق کارکنان یکی از پنج چالش  600

مهم پیش روي مدیران بوده است. اشتیاق شغلی یک حالت مثبت، عملی و مرتبط با کار است که شامل 

). طبق الگوي اشتیاق (باکر و 2008، 5خود می باشد (باکر و دمروتی سه بعد نیرومندي، جذب و وقف

) برخی از منابع شغلی و منابع شخصی در محیط کار موجب ایجاد اشتیاق شغلی در 2008دمروتی، 

کارکنان می شود. استقالل شغلی، قدردانی و جو نواورانه برخی از منابع مهم شغلی اند که می توانند بر 

  ). 2008 باکر، دمروتی،بگذارند ( اشتیاق شغلی اثر

                                                
1. Halpin &  Croft 
2. Hoy,w & Miskel 
3.Lunenburg & Horne stain 
4. Spaulding & Falco 
5. Bakker & Demerouti 



 
 

اشتیاق شغلی به عنوان یک منبع مثبت ممکن است منجر به چرخه مثبتی از منابع و در نتیجه اثرات   

).  همراستا با گرایش عمومی به سمت روانشناسی مثبت، اشتیاق 2002، 1هولینمثبت بر سالمت شود (

که پاسخی است به استرس طوالنی مدت مرتبط  -شغلی به عنوان یک مفهوم در تضاد با فرسودگی شغلی

با کار که به صورت از دست رفتن منابع نگرش منفی نسبت به شغل و کاهش خودکارآمدي شغلی 

اشتیاق شغلی به میزان انرژي که یک فرد ). 2006، 2مطرح شد (هالبرگ و شائوفلی -آشکار می شود

ن اثربخشی بدست آمده در کار گفته می شود براي انجام وظایف شغلی خود صرف کرده و نیز به میزا

  ).2002(شائوفلی و همکاران، 

که با ویژگی هاي شوق اشتیاق شغلی به عنوان یک حالت ذهنی مثبت نسبت به شغل تعریف می شود   

کار توصیف می گردد. به جاي یک حالت خاص و موقتی  داشتن به کار، وقف کار شدن و جذبه در

  ).2001روانشناختی ثابت و فراگیر اشاره دارد (شائوفلی و همکاران،  حالتاشتیاق شغلی به یک 

 پذیري انعطاف و انرژي باالي سطوح بامی باشد  کار به داشتن شوق که شامل شغلی اشتیاق بعد سه

 کاري، مشکالت با رویارویی در حتی و مقاومت کار در گذاري سرمایه به اشتیاق کارکردن، هنگام ذهنی

 شغلش به نسبت سطح باالیی در دارد کار به نسبت زیادي شوق که کارمندي بنابراین شود. می توصیف

 این .می دهد نشان مقاومت کار هاي سختی با مواجه هنگام بیشتري احتمال به و است انگیزه داراي

 نگیزشا ). 2005، 3پیرو و تآکو ناوا، (سالو است درونی انگیزش مفهوم به شبیه مفهومی لحاظ از مولفه

 خشنودي او به فعالیت این که علت این به دارد، خاص فعالیتی انجام براي فرد یک نیاز به اشاره رونید

 یا حقوق گیرد (مانند نمی بر در را هدف بیرونی هیچ فعالیت درونی دهی پاداش این و دهد می درونی

  ).1985، 4رایان و ترفیع) (دسی

 گذشت کار، از شدن جدا سختی به و کار به نسبت ردف عمیق تمرکز با : کار در و دیگري شامل جذبه  

 نویسندگان از بعضی .شود می توصیف کار انجام حین اطراف چیزهاي همه کردن فراموش زمان، سریع

است (گونزالس، شوفولی، بودن  داشتن/ جاري شور تجربه به شبیه کار در جذبه تجربه که اند کرده بیان

 .)2006، 5باکر و لیورت

                                                
1. Hulin 
2. Halberg & Schaufeli 
3. Salanova,  Agut, &  Peiró 
4. Deci, & Ryan 
1. Gonzalez , schaufeli, Bakker  & Lioret 



 
 

 درگیر شغلش در ویاگ فرد آن طی که است شده تعریف ذهنی حالت عنوان به بودن ن/جاريداشت شور  

 بودن جاري و داشتن شور تجربه. رسدنمی نظر به مهم او براي کار، انجام جز دیگر، هرچیز و شود می

 می روي هنگامی زیاد احتمال به کاري موقعیت در تجربه این دهد، رخ است ممکن زندگی حیطه هر در

 کند (چیک تجربه ایش حرفه هاي مهارت و شغلی تقاضاهاي بین را خوبی کارمند تعادل یک که دهد

 شود می تصور که است این کار در جذبه و داشتن شور مفهوم بین اصلی ) تفاوت1990 ،1میهالیی سنت

 شور هحالیک در دهد، می رخ کاري حیطه در ویژه طور به که است پایدارتري ذهنی حالت کار در جذبه

و همکاران،  دهد (شائوفلی رخ است ممکن زندگی حیطه هر در که است مدتی کوتاه تجربه داشتن

2008.(  

 و اشتیاق احساس داشتن کار، انجام از معناداري احساس درك با شدن می باشد که  کار و سومی وقف  

 دلبستگی به شبیه میمفهو نظر از .شود می توصیف کار انگیزبودن چالش احساس و کار انجام از غرور

 به روانشناختی لحاظ ار فرد که یک شود می تعریف ايدرجه عنوان به است. که  شغلی تعهد و شغلی

 دلبستگی مفهوم، دو ). تفاوت2005 ،2سواران و ویس ،هاکیم– کند(کوپر برقرار ارتباط شغلش با خوبی

 یک شغلی اشتیاق که است شده یانب اینگونه )2006( 3،شائوفلی و هالبرگ توسط شغلی اشتیاق و شغلی

 شناخته کار محیط در روانشناختی سالمت و بهزیستی شاخص عنوان به و است روانشناختی مثبت مفهوم

 هاي نشانه شغلی، (فرسودگی جسمانی هاي شکایت با نبود مفهوم این رود می انتظار بنابراین و شود می

 از تحقیقات نتایج اما .داشته باشد مبستگیه خواب) اختالالت و تنی-روان هاي شکایت افسردگی،

 قوي ارتباط .اند نکرده حمایت جسمانی هاي شکایت و شغلی دلبستگی بین ارتباط بر مبنی فرضیه هاي

 یک سالمت مولفه .کند می تاکید شغلی اشتیاق مفهوم در سالمت مولفه بر سالمتی هايمؤلفه با و پایدار

  سازد. می متمایز شغلی دلبستگی از را شغلی که اشتیاق است مهم ادراکی بعد

) ارتباطی قوي بین رضایت شغلی و سازگاري شغلی یافته اند. در واقع 1984( 4فکویستدیویس و ال 

اش هاي فرد و شرایط شغلی شغلی است. یعنی اگر بین توانایی رضایت شغلی شاخصی مهم از سازگاري

در شغلش می رد ا فباعث ارتق رضایت شغلیشغلی حاصل می شود و  رضاي تطابق وجود داشته باشد

  ).1999شود (سوانسون و همکاران، 

                                                
2. Csikszentmihalyi 
3. Cooper –Hakim, & Viswesvaran 
4. Halberg, & Schaufeli  
1. Dawis, & Lofquist 



 
 

شغلی عبارت است از حالت سازگار و مساعد روانی فرد نسبت به شغل  توان گفت سازگاريمی  

روانی اي از عوامل روانی و غیرشد. سازگاري شغلی ترکیب و مجموعهموردنظر پس از اشتغال می با

عواملی نظیر ارتباط متقابل با سایرین،دید مثبت نسبت به شغل، درآمد کافی و ارزش است به عنوان مثال 

  ).1383گذاري به کار باعث می شوند که فرد با شغلش سازگار گردد و بدان ادامه دهد (شفیع آبادي، 

د کند، و محیط کاري نیز از فرنیازهایشان را وارد محیط کاري میکوئیست افراد طبق نظر دیویس و الف

منظور بقاي فرد و محیط کاري هر دو باید به درجاتی از هماهنگی برسند. دو عنصر  مطالباتی دارد. به

کلیدي در این نظریه ساختار محیطی و سازگاري کاري است. سازگاري کاري زمانی در بهترین حالت 

تواند باعث هم می راتیکرده اند. تغی است که فرد و محیط، نیازهاي کاري را با مهارتهاي کاري هماهنگ

تواند به عنوان بود هماهنگی شان با محیط کاري میرضایت کارمندان شود. تالش کارمندان براي به

اقداماتی جهت دستیابی به سازگاري کاري در نظر گرفته شود. معموالً سازگاري به دنبال یکی از دو 

ش می کند تنها محیط کاري را مندان تالکنش و واکنش. در حالت کنش، کارحالت زیر حاصل می شود: 

بهتر با محیط کاري هماهنگ شوند تغیر دهند، در حالی که در وضعیت واکنشی تالش دارند تا خودشان 

  ).1984کوئیست، دیویس و الف(

گذارد و از طرف دیگر اشتیاق شغلی ی بر عملکرد شغلی افراد تاثیر میبا توجه به اینکه جو سازمان  

ذا مساله اصلی ختی، رفتاري و هیجانی افراد به شغل و دیگر همکاران می گردد لباعث ایجاد انگیزه شنا

سازمانی در مدارس چه تاثیر بر سازگاري شغلی معلمان با محیط کارشان دارد و نیز این است که آیا جو

سازمانی و لی دارد و اینکه این دو متغیر جواشتیاق شغلی در این میان چه رابطه اي با سازگاري شغ

هاي سازگاري شغلی تا چه شان با مولفهن ارتباط شان و نوع و شدت ارتباطشتیاق شغلی با همدیگر میزاا

  میزانی است و این ارتباط چگونه سازگاري شغلی را توجیه می کند.

از این رو سوال اساسی که در مدارس و ادارات و به ویژه منطقه ي مورد نظر مطرح می شود آن است که 

حاکم بر مدارس تا چه اندازه اي پیش بینی کننده ي سطح اشتیاق و سازگاري معلمان در جو سازمانی 

  کار خود است؟ 

  

  .اهمیت و ضرورت تحقیق1- 3



 
 

ها است و هر چه این سرمایه از کیفیت مطلوب و باالتري  نیروي انسانی مهمترین سرمایه سازمان  

بیشتر خواهد شد. لذا باید در مورد بهبود کیفی برخوردار باشد، احتمال موفقیت، بقاء و ارتقاء سازمان 

نیروي انسانی سعی فراوان نمود، چرا که این اقدام هم به نفع سازمان است و هم به نفع افراد. اما تنها 

زشهاي افراد را نیز شامل گردد، بلکه بهبود نگرشها و تعدیل ار آموزشهاي تخصصی شامل این اقدام نمی

  .شود می

ها و بنگاه هاي اقتصادي و صنعتی به سرعت در حال تغییر و دگرگونی هستند و هر امروزه سازمان   

سازمانی که نتواند خود را با شرایط محیط داخلی و خارجی هماهنگ سازد محکوم به فناست. یکی از 

عوامل بقا در سازمان هاي پیچیده امروزي توسعه منابع انسانی و توجه بیشتر به بهره وري نیروي انسانی 

است وفراهم آوردن شرایط سازگاري کار و محیط کار با توانمندسازي هاي جسمی و روانی نیروي 

  ).1387 انسانی از گام هاي اساسی براي افزایش بهره وري در هر سازمانی محسوب می شود (عطائی،

سازمانی و  یکی از مهمترین این نگرشها جو سازمانی و اشتیاق شغلی و سازگاري شغلی است. جو

شود و هر سازمانی سعی در تقویت این  شتیاق شغلی از مهمترین اهداف یک سازمان محسوب میا

اي تا حد ممکن باید از مؤثر بودن آن  گذاري در هر زمینه اهداف از طرق گوناگون دارد. قبل از سرمایه

کننده آن  ویتاطمینان حاصل کرد. بنابراین براي تقویت عملکرد و نیل به اهداف باید عوامل مرتبط و تق

توان در جهت تقویت آنها در جهت سازگاري شغلی گام  شناسایی گردند. پس از شناسایی و بررسی می

  .)2005باکر، برداشت (

مسأله ي اشتیاق شغلی و سازگاري شغلی از مهمترین مسائلی است که گریبانگیر نیروي انسانی سازمان   

سأله نمود بیشتري دارد و نظام آموزشی نیز به هاي ایران است که به خصوص در بخش خدمات این م

  ).1390تقی پور و نیسی،  ،نعامی( عنوان نظام خدماتی از این موضوع جدا نیست

با ظهور روانشناسی مثبت نگر، این شگفت آور نیست که جنبه هاي مثبت بهداشت و سالمت در   

ه هاي مثبت اشتیاق شغلی است روانشناسی سالمت شغلی طرفداران بیشتري پیداکند. یکی ازاین جنب

). اشتیاق نقطه مقابل فرسودگی شغلی فرض شده است. بر خالف افرادي که از 2003(شوفلی و باکر، 

شان هستند یک احساس نیرومندي و ارتباط  فرسودگی شغلی رنج می برند، کارمندانی که مشتاق به شغل

ن افرادي توانمند براي پاسخ گویی به تقاضا مؤثر با فعالیت هاي کاري شان دارند و خودشان را به عنوا

  ). 2003هاي شغلی می دانند (شوفلی و باکر، 



 
 

اشتیاق شغلی و میزان جذب و نیرومندي نسبت به کار، از جمله عوامل دیگري است که بر مولفه   

). اشتیقاق شغلی که خود میزان اشتیاق و 2005موفقیت سازمانی تاثیر می گذارد (بیکر و دومرتی، 

) و درگیري مطلوب با شغل است، به تعبیري دیگر از نظر باکر و 2002دلبستگی (شوفیلی و همکاران، 

) حالتی از سالمتی شغلی است که مثبت، خشنود کننده و برانگیزاننده می باشد و براین 2009لیتر (

خود هم ذات  با حرفه "اساس کارکنان مشتاق انرژي زیادي داشته، بیشتر درگیر شغل می شوند و شدیدا

) می تواند بر رفتار 2006پنداري می کنند، طی تحقیقات افرادي همچون دریسکول و همکاران (

فداکارانه، که بیشتر با روحیه امدادگري زنان همخوان بوده، و در سازگاري شغلی کارکنان تاثیر داشته و 

 ارتباط نزدیکی داشته باشد.

اي که انتخاب می کنند و نحوة عمل آنها  افراد با نوع حرفهشناسان سازمانی معتقدند که شخصیت  روان  

در آن حرفه در ارتباط است و باید با آن سازگاري و تطایق داشته باشد. نوع جو و فضاي سازمانی نیز 

می تواند در پیش بینی و تعیین سازگاري و اشتیاق شغلی نقش بسزایی داشته باشد. بطوري که می تواند 

ر گزینش و استخدام داوطلبان متعهد یاري رساند. لذا در این پژوهش به این ضرورت به سازمانها در ام

  یعنی ارتباط بین ابعاد جو سازمانی و اشتیاق شغلی با سازگاري شغلی پرداخته شده است. 

نقش معلمان به عنوان افرادي که در سطح علمی و عملی مدارس به طور مستقیم با دانش آموزان سر و   

اهمیت فراوانی دارد. نظام آموزشی از این نظر که نقش بسیار مهمی در آینده یک جامعه دارد از  کار دارند

 بخش هاي حساس جامعه است.

سازگاري شغلی براي ادامه اشتغال موفقیت آمیز عامل مهمی به شمار می رود. هر فردي انتظار دارد که   

بار را براي فرد تامین نماید و نیازهاي اولیه اش اشتغال به کار مورد نظر نهایت خشنودي و سالمتی و اعت

اگر معلمان اشتیاق کافی براي شغل خود نداشته باشند و  . )1383 (شفیع آبادي، را نیز مرتفع سازد

نتوانند با آن سازگار شوند، به طور مستقیم روي دانش آموزان تاثیر منفی می گذارند، اگر راهکارهاي 

  اده شود، کارساز خواهد بود.مناسب در این زمینه تشخیص د

آموزش وپرورش از جمله سازمان هایی است که در همه ي جوامع از حساسیتی خاص برخوردار   

است.این حساسیت بیشتر به آن دلیل است که عملیات داخلی آن در معرض دید همگان و مورد قضاوت 

به اموزش و پرورش اثربخشی را  عام قرار می گیرد. سیر تغییر و تحوالت و پیشرفت هاي اجتماعی نیاز

 ضروري می سازد. از این رو پژوهش هاي متفاوت در این حوزه می تواند نواقص و کاستی هاي موجود 
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