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. زدگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی اورامانات بـود بر سکون مؤثرهدف این پژوهش طراحی و ارزیابی الگوي عوامل 

جامعـه آمـاري در بخـش کیفـی     . ي شـد آور جمعدر دو مرحله کیفی و کمی  ها دادهطرح پژوهش اکتشافی آمیخته و 

 1396شامل معلمان نمونه منطقه اورامانات و در بخش کمی شامل تمامی معلمان مقطع ابتدایی اورامانـات در سـال   

روش نمونـه گیـري در   . نفر به عنوان نمونه انتخاب شـدند  19گیري در بخش کیفی هدفمند بود که ش نمونهرو. بود

. نفر به عنوان نمونه انتخاب شـدند  350اي بود که با توجه به فرمول کوکران تعداد اي چند مرحلهبخش کمی خوشه

ي از روش نظریـه  ریگ بهرهدستورالعمل مصاحبه و با ها در بخش کیفی مصاحبه بود و با استفاده از آوري دادهابزار جمع

ها در بخش کمی آوري دادهابزار جمع. زدگی شغلی و عوامل موثر بر آن شناسایی شدندداده بنیاد، ابعاد مختلف سکون

و  گرایی و راهبرد بازبینی همکـاران ها با استفاده از روشهاي راهبرد کثرتروایی مصاحبه. پرسشنامه محقق ساخته بود

روایی پرسشنامه در بخش کمی بـا  . پایایی آن با استفاده از روشهاي بازآزمون و پایایی دو کدگذار بررسی و تایید شد

بـه   91/0استفاده از روایی محتوایی، روایی سازه  و پایایی آن با استفاده از روش محاسبه آلفـاي کرونبـاخ بررسـی و    

زدگـی شـغلی و   رحله کدگذاري، تحلیل و عوامل مؤثر بـر سـکون  هاي کیفی به دست آمده طی سه مداده. دست آمد

عوامل فـردي، آموزشـی،   (مقوله کلی شامل شرایط علی 15دهنده نشاننتایج پژوهش . به دست آمد ها آنروابط بین 

 ، مقولـه )عوامـل خـانوادگی  (گـر   ، شرایط مداخلـه )ايعوامل اجتماعی و مدرسه(اي ، شرایط  زمینه)سازمانی، اقتصادي

و ) هاي حمایتی و مشاوره شغلیآموزش،برنامه(زدگی شغلی ، راهبردهاي کاهش سکون)زدگی شغلیسکون(محوري 

زدگـی  بود که الگوي عوامل مؤثر بر سکون) زدگی ذهنی و ناکارآمديتفاوتی سازمانی، تنبلی سازمانی، یخبی(پیامدها 

ي کمـی  ها دادهتحلیل . کردابعاد مختلف آن را منعکس می شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی اورامانات و روابط بین

 LIZRELو   SPSSي مرحله نخسـت بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      ها افتهشناخت روابط بین عوامل و تعمیم ی منظور به

از اعتبـار بـاالیی جهـت    ) متغیرهـاي پنهـان  (هـا  نتایج تحلیل عاملی تاییدي مرحله اول نشان داد که سازه .انجام شد

نتایج تحلیل عاملی تاییدي مرحلـه دوم  . ازش مدل برخوردارند و پرسشنامه از روایی و پایایی مناسب برخوردار استبر

اي و عوامـل  دار بـود کـه شـرایط علـی، عوامـل زمینـه      نشان داد که مدل در حالت کلی تایید و تمامی مسیرها معنی

زدگی شغلی،  همچنین شرایط علی، سکون. ا دارا هستندزدگی شغلی ر از تغییرات سکون% 54بینی  گر قدر پیشمداخله

  .از تغییرات پیامدها را دارند% 57بینی  گر و راهبردها توانایی پیشاي، عوامل مداخلهعوامل زمینه

  .زدگی شغلی،معلمان،آموزش و پرورش، اوراماناتسکون: هاي کلیدي واژه

  

Comment [KR1]: اصالح شوود



  

3 مقدمه و هدف

  مقدمه- 1-1

اي عمومی در جهان است و سازمانی است که الگوي کلیه و پرورش پدیده آموزش

 آموزشاي بدون و هیچ جامعه رسمی جامعه است يها سازمانو  مؤسساتنهادها و 

). 1394بشیري حدادیان، محمودي، رضاپور، ادیب، (استوار بماند  تواندمیپرورش قوي ن

و در این  ندباشجایگاه واالیی برخوردار می، مقطع ابتدایی از و پرورش آموزشدر نظام 

ي اتکاي هر تغییر و تحولی نقطه عنوان بهو  داشتهاي ، معلمان نقش مهم و ویژهراستا

ترین سرمایه سازمان معلمان مهم درواقع). 2016، 1آزادي، عیدي(آیند می ابحس به

و  دنرومیبه شمار  آنعامل مهمی در موفقیت و پیشرفت و پرورش بوده و  آموزش

خود دست  موردنظرنخواهد توانست به تمام اهداف  ها آنبدون  و پرورش آموزشسازمان 

، این سازمان و معلمانبر  تأثیرگذارو عوامل یآموزشپیچیدگی روزافزون نظام .پیدا کند

و عوامل  تأثیرتحت  منابع انسانی این سازمان عنوان بهموجب شده است که معلمان 

امروزه منابع  هاي چالشترین مهمازجمله ).1396حاتمی، (بگیرندمختلفی قرار تهدیدهای

را دربر گرفته و  ها سازمانکه همه شغلی است  2زدگیسکون،ها سازماندر  سازمانی

، 3جانگ و تالک(قرار گرفته است موردتوجهها سازمانگیر در همه اي همهپدیده عنوان به

در  شده انجامدرصد از وظایف  80تقریبًاکه  اندکردهادعا  به نحوي کهپژوهشگران). 2008

، 4آگوال و انگوري(شود زده انجام میهاي مختلف توسط کارکنان سکونسازمان

نقطه هر سازمان  ترین عالیمعتقد است که یک اتاق تاریک در ) 1986(باردویک ).2009

. رسندمیوجود دارد که فقط حدود یک درصد از کارکنان سازمان به آنجا ن

بسیار رایج است تا جایی که  ي امروزيهاناشغلی در سازم زدگیسکونبنابراین

زدگی سکونواژه . شغلی در نظر گرفته شود مسیریک مرحله نرمال در  عنوان بهتواندمی

تمایل به ترك  صورت بهبه احساس ناامیدي و ناتوانی روانشناسی اشاره دارد که  شغلی

). 1393اکبري،  و اکبري(شودمیخدمت دائمی یا موقت شغل توسط کارکنان نشان داده 

                                                            
1. azadi, aeidi
2. job plateu

ترجمـه شـده    زدگی شغلیفالت شغلی، سکون شغلی و سکونبه شکلهاي مختلفی همچون job plateuکلمه 

کـه در قسـمت پیشـینه    الزم بـه ذکـر اسـت    . استفاده شده استزدگی شغلی سکوندر این رساله از ترجمه . است

پژوهش براي حفظ امانت در عنوان تحقیقـات انجـام شـده، از همـان ترجمـه اي اسـتفاده شـده اسـت کـه توسـط           

  .نویسندگان مقاله ارائه شده است

3. jang, talk
4. Ongori, Agolla
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) 2006، 1وارتون(به تجارب نامطلوب شغلی کارکنان اشاره دارد  شغلی زدگیسکوندرواقع

بررسی .رفتارهاي انحرافی در ارتباط استو ) 1990،  2چاو(هاي شغلی منفی که با نگرش

دهد که در صورت نشان می ها سازمانشغلی در  زدگیسکونادبیات پژوهشی مرتبط با 

در تجارب شغلی کارکنان  منفی شغلی در سازمان، منجر به پیامدهايزدگیسکونبروز 

شغلی منفی و نتایج منفی در عملکرد سازمانی را به همراه خواهد داشت  هاي نگرشمانند 

  ).2014، 3وانگ(

اي عام و بحرانی در بین مسئله عنوان بهزدگی شغلی ه سکوندر سالیان اخیر پدید

نیاز دارند تا این پدیده را شناسایی و اثرات  ها سازمانو مدیران  کاررفتهبه  ها سازمان

زیرا کارکنانی که این ). 2006یاماموتو، (منفی آن بر عملکرد سازمان را کاهش دهند 

لذا ). 2003، 4لی(بینند می باارزشخود را کمتر چالشی و  شغل اندکردهپدیده را تجربه 

پیامدها و  ،با شناخت عوامل ي مختلف واکاوي شده وهاناالزم است تا این پدیده در سازم

.  اجتناب کرد ها سازمانانسانی و مالی  هاي سرمایهراهبردهاي کاهش آن از هدر رفتن 

اشاره  یآموزشمختلفی به وجود این پدیده مخرب در بین معلمان و در نظام  هاي پژوهش

با این وجود در اما ). 1394، کوسج، حسین زاده، پاشا و صداقی، 1396حاتمی، (اند کرده

آنچه در  ودانش زیادي موجود نیست معلمان شغلی  زدگیسکونمورد عوامل همبسته با 

اي و پدیده زا استرسشغلی تجربه شغلی  زدگیسکوناین حوزه وجود دارد این است که 

  ).  2015، 5هادي پیکانیو  امینی(باشدمیها سازمانگیر در همه

از اولویت زیادي برخوردار بوده و معلمان در  یآموزشي هانادر دنیاي امروز، سازم

بنابراین شایسته ). 1394رابینز، (دارند  برعهدهنقش مهمی  ها سازمانایفاي رسالت این 

 آموزشاست تا با نگاه جدي و ویژه به مسائل شغلی کارکنان و معلمان مشغول به کار در 

در  شده انجامهای پژوهشدیگر  از طرف). 1391عواطفی منفرد، (و پرورش نگریسته شود 

دهد که این پدیده محدود به سازمان خاصی نبوده و شغلی نشان می زدگیسکونحوزه 

از آنجا این پدیده در بین معلمان مورد بررسی قرار لذا . شودمیرا شامل  ها سازمانهمه 

طراحی و ارزیابی  باهدفپژوهشنگرفته و در این زمینه الگوي خاصی وجود ندارد، این 

  .طراحی شدماناتاشغلی معلمان مقطع ابتدایی منطقه اور زدگیسکونبر  مؤثرالگوي عوامل 

                                                            
1. warton
2. chao
3. wang
4. lee
5. amini, hadi paykani
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  مسئلهبیان - 1-2

الخص افـراد خـالق و صـاحبان    در دنیاي پیچیده و متحول کنونی، منـابع انسـانی و بـا   

جایگاه ارزشـمندي  هاي سازمانی بوده و از سرمایه بهاترین مثابهگران وبدیعبههاي نو اندیشه

در این دنیاي رقابتی ساختارهاي سازمانی جدید به سرعت رو به تغییـر نهـاده   . برخوردارند

مل عوا تأثیرشان تحت و منابع انسانی ها سازماناند و ي ترقی کوتاه و تخت شدههانانردب و

معتقدند کـه  ) 2008(1جانگ و تاك). 1385خنیفر، (اند و تهدیدهاي مختلفی قرار گرفته

ي رسـیدن بـه اهـداف شـغلی خـود، بـا پدیـده        جـا  بهبه دالیل مختلف  ها سازمانکارکنان 

نشان داد که کارکنـان در مسـیر   ) 1986(3باردویک. شوندیممواجه  2شغلی زدگیسکون

زیـرا بسـیاري از افـراد در    . شوندیمشغلی روبرو  زدگیسکوني به نام ا دهیپدشغلی خود با 

و بعد از آن چیزي بـراي یـادگیري در    کنندیمطول سه سال اول در کار خود مهارت پیدا 

وي همچنین تخمین زد که تنها یـک درصـد از نیـروي کـار در زنـدگی      . شغل وجود ندارد

برخـی  ). 2014، 4یعقـوب  و نقـل از عمـر، انـور، صـالح    (شـوند ینمکاري گرفتار این پدیده 

ــدت   تح ــه م ــز، تصــدي شــغل ب ــات نی ــرف   5قیق ــس از آن را مع ــاء پ ــدم ارتق ســال و ع

سال  5تا  3بعضی دیگر از محققان تصدي شغل به مدت  کهیدرحال، اند دانستهزدگیسکون

گودشـاك و  ). 2013، 5اسـتورلی  و میلـز، گـوردون  (اند دانستهشغلی  زدگیسکونرا معرف 

شـغلی  زدگیسـکون کنندیمیک شغل فعالیت سال در  7ند افرادي که معتقد) 2015(6فندر

شغلی نشان داده اسـت   زدگیسکوندر مورد  شده انجامتحقیقات . کنندیمباالیی را تجربه 

 آلین، راسـل، پوتیـت  (اند کردهشغلی را تجربه  زدگیسکوندرصد از کارکنان  54تا  34که 

در پـژوهش خـود   ) 2005(9سـاتون ). 2015، 8، نقل از باهوانی و پراساد1999، 7دابینسو 

شـغلی را   زدگـی سـکون درصـد از کارکنـان تلویزیـون و رادیـو      73نشان داد که نزدیک به 

  .اند کردهتجربه 

                                                            
1. jung, tak
2. career plateau
3. bardwick
4. omar,anuar, salleh, yaakop
5. miles, gordon, storli
6. godshalk, fender
7. allen, poteet, russell
8. bhavani, prasa
9. sutton
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که در ادبیات مدیریت مورد توجـه و بحـث قـرار     هاست مدتشغلی  زدگیسکونمفهوم 

به احساس شکسـت یـا ناامیـدي اشـاره      زدگیسکونعبارت ). 1392فیاضی، (گرفته است 

کـیم،  کیم،(کننـد یمتجربه  شانیشغلموقت یا دائمی در طول فرایند  طور بهدارد که افراد 

ــو ــگ، س ــگ و یان ــتونر. )1،2011چان ــرنس، اس ــین پژوهشــگران ) 1977(2وارن و ف از اول

در مسـیر شـغلی فـرد     اينقطـه شـغلی را   زدگیسکونشغلی بودند و  زدگیسکوندرزمینه

ایـن   .باشدیمکه در آن احتمال ارتقاء سلسله مراتبی براي فرد بسیار اندك  اند کردهتعریف 

ایـن  ) 1981(3ویگـا . گرفـت یمـ سـازمانی را در بـر    مراتـب  سلسلهتعریف تنها جابجایی در 

ي اسـت کـه در آن هـر دو نـوع     ا نقطـه شغلی  زدگیسکونتعریف را با بیان این مطلب که 

جایی، عمودي و افقی در مسیر شغلی به دلیل طوالنی شدن و بـاقی مانـدن در پسـت    جاب

 زدگـی سـکون به بیان دیگر کارکنان هنگامی بـا  . فعلی مورد شک و تردید است توسعه داد

 و اوریـارو، آگ بـیم  (بسیار انـدك بـوده    آنانکه دیگر احتمال ارتقا  شوندیمشغلی مواجه 

میلـز،  ). 2015، لئـو ون و (باشـد   رممکنیغو یا پیشرفت در کاراهه شغلی ) 2013، 4اویچو

افتد که فرد دیگـر  هنگامی اتفاق می زدگیمعتقدند که سکون) 2013(استورلی  و گوردون

اولین بـار پدیـده   ) 1986(جودیت بارویک.ي بیشتري در کار خود بپذیردها تیمسئولنتواند 

ساختاري، محتوایی و زندگی را مطرح کـرده اسـت    زدگیسکونرا در سه نوع  زدگیسکون

افتد که افراد به اتفاق میساختاري زمانی  زدگیسکون). 2006، 5میکلسنو  نقل از بورك(

ي هـا ییتوانـا و  هـا مهـارت یا فرد همه  اند دهیرسسطح سازمانی که در توان دارند،  نیباالتر

زمـانی  محتـواي شـغلی    زدگیسکوني باالتر سازمان را ندارد و ها ردهالزم براي رسیدن به 

تسلط پیدا کرده و دیگر امکـان یـادگیري بیشـتر     کامًالافتد که فرد به شغل خود اتفاق می

اسـت و  ) زیسـتی  زدگیسکون(در زندگی  زدگیسکونشغلی،  زدگیسکوننوع سوم . ندارد

زندگی رضایتی حاصل نخواهد شـد   يها نهیزماز  کدام چیهشامل این احساس است که در 

شـغلی را در   زدگیسکون) 1999(آلن و همکاران ). 2015، لئو، نقل از ون و 2004، 6لنتز(

سلسـله مراتبـی    زدگـی سـکون در . اند کردهدو بعد سلسله مراتبی و محتواي شغلی تعریف 

که تمایلی بـه   رسندیمي ا نقطهاحتمال پیشرفت کارکنان بسیار پایین است و کارکنان به 

ي رشـد  هـا  فرصـت از نظـر ایـن کارکنـان،     درواقعرسیدن به سطوح باالتر سازمانی ندارند، 
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در . ي شـغلی بـاالتر نیسـتد   هاناعنوبه دنبال  ها آنفردي در سازمان بسیار محدود است و 

 هـا  آنبراي  رو ازاین، ستیزنیبرانگ چالشمحتواي شغلی مشاغل براي کارکنان  زدگیسکون

ي شـغلی بـراي کارکنـان عـادي و     هـا  تیـ فعالوظـایف و  . در مشاغل مفهومی نداردرقابت 

لـی و  (وجود نـدارد   موردنظرفرصتی براي یادگیري و رشد در شغل  معموالًتکراري است و 

  ). 2015، 1یو

در  سرعت بهشغلی  زدگیسکونکه  اند کرده اشارهبسیاري از محققین مشاغل سازمانی 

ی درست بهبه یک موضوع بحرانی مدیریتی و سازمانی است که نیاز است  شدن لیتبدحال 

). 2015، لئوون و (مدیریت شود تا از نارضایتی و کاهش عملکرد کارکنان جلوگیري شود 

3که از طرف بلو 2بر اساس تئوري تبادل اجتماعی. با پیامدهاي منفی همراه استزیرا 

رضایت  اند کردهرا تجربه  زدگیسکوناالیی از است کارکنانی که سطح ب شده ارائه) 1964(

معتقدند که ) 2009(4لنتز و آلن. شغلی و تعهد سازمانی کمتري خواهند داشت

براي پیامدهاي کاري نامطلوب مثل رضایت شغلی  نیب شیپشغلی یک  زدگیسکون

و توانایی  شودیمپایین، استرس باال، عملکرد ضعیف و تعهد سازمانی پایین محسوب 

تعادل و تعامل با محیط شغلی در فرد تضعیف گشته، سرگشتگی و احساس بیهودگی در 

شغلی با پیامدهایی  زدگیسکونتحقیقات نشان داده است که . کندیمفرد ایجاد 

 و وانگ، هو، هورست(همچونخستگی هیجانی و عملکرد شغلی و تغییر اهداف مثبت 

، 6شاون، گوردون و استورلی(ادراك از ارتقا  ، کاهش رضایت شغلی و)2014، 5یانگ

، نگرش و )2012، 7هافستر و کوهن(، خستگی هیجانی و کاهش رضایت شغلی )2013

، اسچارلو ایبیمک کلی، (، افسردگی و استرس )2013پراساد،  و باهوانی(عملکرد کارکنان 

، )1393ی، شریفیان، پیرایش و رحیم(، افزایش تمایل به ترك خدمت )2007، 8و هافمن

یوسف (، تحلیل رفتگی کارکنان )1394بشیر بنائم، واحدي و رسولی، (فرسودگی شغلی 

. رابطه دارد) 2014، 9داوسون(و کاهش رضایت شغلی ) 1392زایی پور و بهرام زاده، 

ي ها هدفاز تحقق  بلندمدتدر  کنندیمشغلی را تجربه  زدگیسکونکارکنانی که 
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و فشار زیادي را  کندیمکاهش پیدا  ها آنو خودکارآمدي شغلی  مانندیمشخصی ناتوان 

که این کارکنان دیگر  اند کردهمحققان اظهار ). 2013، 1شوفلی و سالونوا(کنندیمتحمل 

، کاردارندپیشرفتی ندارند و به دلیل فرصت کم در سازمان، قصد بیشتري براي ترك 

مانند یک شوك است و اثر منفی و لی شغ زدگیسکونبراي بسیاري از کارکنان،  درواقع

، 2آنگوري و آگوال(گذاردیمها آنمستقیم بر روي رضایت شغلی، انگیزش و عملکرد

و  دیآیمیکی از منابع اصلی ایجاد استرس در محیط کار به شمار این پدیده، ). 2009

 ها آنکه دیگر امکان ارتقا و پیشرفت براي  اند دهیرسي ا نقطهبه  کنندیمکارکنان احساس 

و رضایت شغلی و  دهندیموجود ندارد و در نتیجه انگیزه خود براي کار کردن را از دست 

  ).2000، 3روتندو و پریو(کنندیمتعهد کمتري تجربه 

شغلی نشان داده است که این پدیده ناشی از  زدگیسکونبررسی پدیده از طرف دیگر، 

 زدگیسکونبراي ) 2004(5ویتن و فاستر، شاستري). 2000، 4ایمل(ی است عوامل مختلف

به عواملی ) 1392(فیاضی . اند کردهشغلی دو منبع عواملسازمانی و عوامل فردي را مطرح 

شغل، موفقیت در  ازیموردننظیر سرپرست، تعداد کارکنان، شرایط شغلی، تخصص 

گذشته، حقوق، پاداش و مزایا، مشکالت شغلی، حمایت سازمانی و اندازه سازمان  هاي سال

 وهورست، کانگو. است کرده اشارهزدگیسکونبر ایجاد  مؤثرعوامل سازمانی  عنوان به

به عواملی همچون سن، جنس، موقعیت اجتماعی، تحصیالت، تعداد ) 2012(6فلوت

شغلی  زدگیسکونبر  مؤثرعوامل فردي  عنوان بهي خانوادگی ها تیمسئولفرزندان و 

زدگی شغلی را به سه دسته دالیل ایجاد سکون) 2004(7ترمبلی و راجر. است کرده اشاره

فقدان هدف، فقدان رتبه، سن، کانون کنترل بیرونی، (دالیل فردي. 1اند کردهتقسیم 

ی همسر، مشغولیت شغل رضایت زناشویی، اندازه خانواده،(دالیل خانوادگی. 2) مهارت

ي پیشین در سازمان، تمایل ها تیموفق(دالیل سازمانی. 3) مربوط به خانواده بارکارمیزان 

مسیر شغلی، ساختار به پیشرفت، پست عملیاتی، ارزیابی سرپرست و تعهد به کار، 

که در سطح سازمانی  دهدیمدر این زمینه نشان  شده انجامتحقیقات ). سازمان

شده ادراك، حمایت سازمانی )2013پراساد،وباهوانی(ی جوسازمانمتغیرهایی همچون 
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، )2014وانگ، هو، هورست، یانگ، (، کنترل توسط دیگران )2012هافستر و کوهن، (

، رفتار شهروندي )1393و رسولی،  بنائمواحدي، بشیر (شغلی  هاي ویژگی

 ي شغلی، توسعه شغلی، چرخشسازیغن، )1393سعیدي گراغانی، پورکیانی، (سازمانی

ي ا شهیکلو در سطح فردي عواملی همچون سن، باورهاي ) 1393اکبري، واکبری(شغلی 

شیرازي (فردي  يهامهارت، نگرش مثبت و )2012هافستر و کوهن، (مربوط به جنسیت 

، وجدان کاري، )1392مدبر و بهشتی فر، (،تعارض فردي )1392نژاد، شریفیان و رحیمی، 

و سابقه کار بیشتر و ) 1393پورکیانی، وي گراغانیسعید(ادب، جوانمردي و فضیلت مدنی 

  .داشته است تأثیرشغلی کارکنان  زدگیسکونبر ) 1393، فیاضی(تریطوالنساعات کاري 

ي در سـازمان  ا نـده یطورفزا بهشغلی  زدگیسکونکه  دهدمینشان  همچنین ها پژوهش

سعیدي، قـادر نهزمـی و صـفوي    (و پرورش در بین معلمان در حال گسترش است  آموزش

نیـروي انسـانی    عنـوان  بـه معلمان نیز ، ها سازمانهمانند کارکنان سایر و ) 1394گردینی ،

، شـرایط سـخت ارتقـا،    زا تـنش و پرورش به دالیل مختلف همچون شرایط  آموزشسازمان 

در  )1388اس زاده، سـید قراعینـی و عبـ   (ري پایین بودن حقـوق و مزایـا و کارهـاي تکـرا    

صـادقی،   و احمـدي، رضـازاده  (معرض تهدیدات مختلفی همچون تمایل به تـرك خـدمت   

 و گودرزونـد چگینـی، نویـان اشـرف    (، بیگانگی از کار )1391، زاده غالمو ، میرکمالی1392

، )1392خـداده کاشـی،    و یلیاسـماع ارقنـد،  (، تحلیل رفتگی شغلی )1392علوي صائب، 

نصـیري قـره    و قربانی(، فرسودگی شغلی )1388عابدي،  و ترکمان(کاهش رضایت شغلی 

روبـرو  ) 1394سعیدي، قادر نهزمی و صفوي گردینـی ، (شغلی زدگیسکونو ) 1391قانی، 

زیرا کارکنانی که براي مدت زیادي در یک سـطح و بـا کارهـاي مشـابهی بـاقی      . شوندیم

  ).2005، 1میان و باوگو(شوندمیشغلی مواجه  زدگیسکونبیشتر با  روزروزبهمانندیم

و تمام  شودینمي خاص محدود ا جامعهشغلی به  زدگیسکوناز آنجاکهپدیده 

برایمقابله با  ،)1392بهشتی فر،  و مدبر(ردیگیبرمشغلی و سازمانی را در  هاي محیط

بر آن از اهمیت و جایگاه  مؤثردر مسیر شغلی، شناخت آثار و پیامد و عوامل  زدگیسکون

چرا که به دلیل عدم تحقق آرزوهاي شغلی، نیازهاي فردي و . ي برخوردار استا ژهیو

و فرسودگی  دینمایماهداف سازمانی، تضاد جدي در زندگی شغلی و شخصی فرد ایجاد 

تحقیقات معدودي به این پدیده، عوامل ). 2000ایمل، (شغلی را به همراه خواهد داشت 

بر آن در معلمان  مؤثر، اما بررسی عوامل اند پرداختهبر آن و همچنین پیامدهاي آن  مؤثر

از آنجا که در ایران مدل بومی براي . است قرارگرفتهو در سطوح مختلف مورد غفلت 
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غلی در بین معلمان ارائه نشده است و از طرف دیگر با توجه به نقش مهم ش زدگیسکون

طراحی و ارزیابی الگوي عوامل با هدف ، این پژوهش یآموزشو حیاتی معلمان در نظام 

  . انجام شداورامانات مقطع ابتدایی در بین معلمان شغلی  زدگیسکونبر  مؤثر

  

  پژوهش تیاهمضرورت و - 1-3

ي عام و بحرانی در میان همه مسئلهیک  عنوان بهشغلی  زدگیسکوندر سالیان اخیر 

شغلی دامی است که  زدگیسکون). 2006، 1یاماموتو(ي جهان به کار رفته است هاسازمان

به این پدیده مبتال  ها سازمانقرار دارد و بیشتر کارکنان  ها سازمانبر سر راه کارکنان 

اما  کنندیمافراد در سازمان در ابتداي استخدام انگیزه و رضایت باالیی را تجربه . شوندیم

 ها آنو رضایت شغلی  دنکنیمبعد از مدتی به دالیل مختلف احساس سکون و رکود 

 5کارکنان بعد از  کهتحقیقات نشان داده است ). 2014، 2داوسون(کندیمکاهش پیدا 

زمانی که کارکنان واقعیت این پدیده را قبول نکنند . ندکنیمرا تجربه  زدگیسکونسال، 

به عقیده بسیاري از ). 2014یعقوب، و  عمر، انور، صالح(شودمیاثرات منفی آن بیشتر 

و  ها سازماني بحرانی براي ا مسئلهبه  سرعت بهشغلی  زدگیسکونپژوهشگران سازمانی، 

ي آینده خواهد بود که ها دههموضوعات  نیتر مهمیکی از  قطعاًو  شودیممدیران تبدیل 

این ). 2010سالمی، (طلبدیممدیریت صحیح براي اجتناب از نارضایتی کارکنان را 

 زدگیسکونجدیدي براي مقابله با پیامدهاي منفی  هاي استراتژينیاز دارند تا  ها سازمان

اکبري و اکبري، (شغلی ارائه دهند تا از هدر رفتن سرمایه انسانی و مالی اجتناب نمایند 

بسیاري از پیامدهاي منفی  نیب شیعنوانپ بهشغلی  زدگیسکونزیرا پدیده شغلی). 1393

شغلی همچون رضایت شغلی پایین، استرس باال، عملکرد ضعیف، تعهد سازمانی پایین و 

) 2008، 3ریلوویکو  هیلمان، هالت(کندیمدمت عمل افزایش تمایل به ترك خ

 پیشرفت مداومو رو به باال، یادگیري وپتانسیل ایجاد نارضایتی را دارد، از طرف دیگر و

. رودیمگرایی منبعی مهم براي انگیزه به شمار چالش پذیري شغل و در نهایت تخصص

یک معیار براي سنجش موفقیت خود استفاده  عنوان بهبسیاري از کارمندان از پیشرفت 

پیشرفت شغلی در سازمان قابل دستیابی نیست دچار  ،ابندی یدرمکهیهنگاموکنندیم

  ).1394طبرسا و همکاران، (شوندیمنگرش منفی 
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و پرورش است که اهمیت و جایگاه  آموزشدر هر کشوري  ها سازماننیتر مهمیکی از  

ناشی از گسترش کارکردهاي آن است که   و پرورش آموزشاهمیت .خاص خود را دارد

طور روزافزون، آن را در کانون جامعه قرار داده، توجه خاص و عام را بدان جلب کرده  به

و پرورش  آموزشدر این میان معلمان برترین نقش را در نظام ). 1390عالقه بند،(است

با داشتن . ندیآیمپرورش به شمار  و آموزشنقطه آغاز تحول در  مثابه بهبر عهده دارند و 

موجبات ایجاد  تواندیمو پرورش است که جامعه  آموزشمعلمان دلسوز و متبحر در 

ي ا مؤلفهیآموزشمعلم در نظام ). 1391عباس پور،  و گراوند(تحول بنیادي را فراهم کند 

این اهمیت تا آنجاست که . و تربیتی است یآموزشدر فرایند  نیآفر تحولو  رگذاریتأث

 یآموزشبرخی معتقدند معلم، کارایی و کفایت او، آینه تمام نماي کفایت و کارایی نظام 

شایستگی معلمان است  اندازه بهیآموزشبر این باورند که شایستگی هر نظام  هایژاپن.است

ي را در کسب اهداف اعمدهو پرورش، معلمان سهم  آموزشدرنظام زیرا ). 1392رضایی،(

بالقوه جامعه  کارآمدسازمانی که همانا پرورش و تربیت نسل آینده و نیروي انسانی 

اگرچه هرشغلی ). 1394، صفوي گردینی و قادرنهزمی،سعیدي(کندیمایفا  ،باشدیم

به دالیلپایین بودن حقوق، فقدان حمایت  اص خودش را دارد اما معلمانخ يها استرس

عباس زاده، و  قراعینی(اداري، نگرش منفی نسبت به شغل، فقدان حمایت عمومی 

ناکافی،تعارض با  درآمد،مختلفبراي دروس متنوع،وجود فراگیران  يزیر برنامه) 1388

شرایط نامساعد وفشار براي ارتقا،ساختار ي دوطرفه،هامدیران و نبودن ارتباطهمکاران و

مدیریت به مسائل رفاهی  یتوجهی،بهايریگ میبوروکراتیک، عدم شرکت در تصم

، )تکراريیکارها(،تدریس یک موضوع در چندکالسهیچندپا هاي ردهکارکنان،تدریس در 

 يا ژهیفشارهاي و) 1996، 1اونیکاما و هاماند(آموزاندانشمتفاوت ي ها فرهنگو ها  ارزش

فراهم  ها آنزمینه رکود و سکون در مسیر شغلی را براي  تواندیکه م شوندیرا متحمل م

  .کند

انکار است و باعث ایجاد  رقابلیغزدگیسکوناز طرف دیگر در شرایط پیچیده کنونی 

آن بر  راتیتأثاین موضوع و  نکهیباا. شودیمو عدم کسب نتیجه در سازمان  ناکارآمدي

اما ) 1977وارن،  و ، استونریفرن(پیامدهاي منفی شغلی سالیان سال است که قدمت دارد 

) 1393فیاضی، (هم چنان اهمیت و ضرورت مطالعه این موضوع به قوت خود باقی است 

شده است  ریناپذ اجتنابها سازمانشغلی توسط کلیه  زدگیسکونوضرورت توجه به 

عدم زیرا . و پرورش قابل توجه است آموزشمر در سازمان این ا). 1393ضیایی، وفیاضی(

                                                            
1. hammond, onikama
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ي است که موجب ا مسئلهتمایل به ماندگاري در شغل معلمی یا ماندگاري بدون انگیزه، 

معاش قابل احترام باشد، در  نیتأمسازمان و وظایف سازمانی براي معلمان در حد  شودیم

 ها آنبه سازمان پایین آمده و اگر شرایط مناسب دیگري به  ها آننتیجه احساس تعلق 

لذا ). 1388طوالبی، (کنندیمشغل و سازمان خود را ترك  یسادگ بهپیشنهاد شود 

پرداختن به این پدیده و بررسی عوامل در بین معلمان با توجه به نقش و جایگاه کلیدي 

م این پژوهش از حیث موارد زیر حائز ضرورت انجا .کندیمي پیدا ا العاده فوقاهمیت  ها آن

  :اهمیت و ضرورت فراوانی است

ي قبلی نشان داده است که درصد باالیی کارکنان سازمان ها هینظرتحقیقات و - 1

سال در یک شغل خاص مشغول به کار هستند با این پدیده روبرو  7تا  3که بین 

. شوندیم

مدیریت و توسعه منابع  اندرکاران دستتا  شودیمانجام این پژوهش باعث - 2

شغلی  زدگیسکونتري از وضعیت بینانهو پرورش بینش و درك واقع آموزشانسانی در 

. بر آن پیدا کنند مؤثردر بین معلمان و عوامل 

و پرورش با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش  آموزشسازمان  زانیر برنامه- 3

ي موجود هایکاستشغلی و شناسایی  زدگیسکونضمن ارزیابی وضعیت موجود  توانندیم

شغلی، اقدامات الزم  زدگیسکوندر این زمینه در جهت رفع مشکالت موجود در رابطه 

. اورندیدربجهت کاهش این پدیده شوم را به مرحله اجرا 

و پروش کمک خواهد کرد تا به  آموزشپژوهش حاضر به محققان آتی در حوزه  - 4

از عوامل  شده استخراجهایشاخصاز عوامل و  هرکدامتیاهمزان لحاظ کمی به بررسی می

 هاي پژوهشتا  کندیمکمک  ها آنبپردازند و هم به لحاظ کیفی به  زدگیسکونبر  مؤثر

.شغلی انجام دهند زدگیسکونزمینهدربیشتري 

از  توانندیمو پرورش با استفاده از نتیجه این پژوهش  آموزشاندرکاران دست- 5

.از پیامدهاي آن بکاهندشغلی معلمان کاسته و  زدگیسکون

  

  اهداف پژوهش- 1-4

  اهداف اصلی پژوهش -1- 1-4

  زدگی شغلی مقطع ابتدایی اوراماناتالگوي عوامل موثر بر سکونشناسایی 

  هاي جمع آوري شدهبررسی برازش الگوي استخراج شده با داده
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  اهداف فرعی پژوهش -2- 1-4

  مقطع ابتدایی اوراماناتزدگی شغلی معلمان عوامل علی اثرگذار بر سکونشناسایی 

  مقطع ابتدایی اوراماناتزدگی معلمان بر سکون گذاراثرگر عوامل مداخلهشناسایی 

  مقطع ابتدایی اوراماناتزدگی معلمان بر سکونگذاراثراي عوامل زمینهشناسایی 

  مقطع ابتدایی اوراماناتزدگی معلمان سکونبر کاهش  گذاراثرراهبردهاي شناسایی 

  مقطع ابتدایی اوراماناتزدگی شغلی در بین معلمان پیامدهاي سکونشناسایی 

  جمع آوري شده هايدادهبررسی برازش مدل مفهومی با 

  

  هاي پژوهشسؤال- 1-5

  اصلی سؤال-1- 1-5

شغلی معلمان مقطع ابتدایی  زدگیسکونبر  مؤثرالگوي عوامل اصلی  هاي مقوله

  ؟کدام استاورامانات 

برازش زدگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی عوامل مؤثر بر سکونشده استخراجآیا الگوي 

  ؟شودمی

  فرعی يها سؤال-2- 1-5

  ؟اند کدمزدگی شغلی معلمان عوامل علی اثرگذار بر سکون

  ؟اند کدمزدگی معلمان بر سکون گذاراثرگر عوامل مداخله

  ؟اند کدمزدگی معلمان بر سکونگذاراثراي عوامل زمینه

  ؟اند کدمزدگی معلمان بر سکونبر کاهش  گذاراثرراهبردهاي 

  ؟اند کدمزدگی شغلی در بین معلمان پیامدهاي سکون

  ؟واجد اعتباراستشده استخراجآیا الگوي مفهومی 
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  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها- 1-6

  تعریف مفهومی-1- 1-6

، به احساس شکست یا ناامیـدي اشـاره دارد   شغلی زدگیسکون: 1شغلی زدگیسکون

کنند بر کار شان تجربه و احساس می طور موقت یا دائمی در طول فرایند شغلی که افراد به

واژه در واقـع،   .هـا تکـراري و بـدون چـالش شـده اسـت       خـود تسـلط پیـداکرده و کـار آن    

بـه صـورت عمـودي و افقـی و      اي و شغلیحرفه زدگی شغلی مبین سکون در مسیرسکون

همچنــین بیــانگر رکــود، عــدم پیشــرفت و کــاهش یــادگیري بــوده و القاکننــده احســاس 

ــراي هــر ســازمانی    باشــدافســردگی و شکســت مــی ــا پیامــدهاي منفــی ب کــه همــراه ب

  .)2017جیانگ، (باشدمی

  تعریف عملیاتی -2- 1-6

  :شغلی زدگیسکونبر مؤثرعوامل 

شغلی  زدگیسکونبر  مؤثرعوامل  عنوان بهمنظور متغیرهاي است که  :مرحله کیفی

  . شدو متخصصان استخراج  نظران صاحبدر مصاحبه با کارشناسان، 

کـه معلمـان در    استي ا نمرهشغلی  زدگیسکونبر  مؤثرمنظور از عوامل  :مرحله کمی

کــه از طریــق ابعــاد (شــغلی زدگــیســکونبــر  مــؤثرعوامــل  ســاختهپرسشــنامه محقــق 

  .کنند، کسب می)است آمده دست بهتوسط افراد خبره در مرحله کیفی  شده استخراج

                                                            
1. job plataeu
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  مبانی و پیشینه تحقیق-2

  

  مقدمه- 2-1

هاي اخیر مورد توجه  زدگی شغلی مفهوم جدید نیست، اما در سالبااینکه سکون

از منظر بسیاري از . بسیاري از اندیشمندان حوزه مدیریت و سازمان قرار گرفته است

شدن به یک معضل مدیریتی و سازمانی  زدگی شغلی در حال تبدیلنظران سکون صاحب

بورك و (باشد اهش سرعت شیوع آن میهایی براي ک بوده، که نیازمند یافتن راه

وري ي آن میزان بهرهواسطهزدگی شغلی فرآیندي است که بهسکون). 2006میکلسون، 

عواملی همچون تغییر ). 2012کارن، (یابد فردي به سبب کاهش انگیزه شغلی کاهش می

ها و روي آوردن به ساختارهاي افقی همگی  وکار، کوچک شدن سازمان در محیط کسب

شده و بحث  زدگی شغلی به بحرانی مدیریتی تبدیلوجب آن گشته است تا سکونم

: گونه قابل تعریف است زدگی شغلی اینمدیریت سکون. مدیریت و کنترل آن مطرح شود

اتینگتون، (عملکرد شغلی مؤثر و رضایت شغلی باال علیرغم احتمال کم براي ارتقاي شغلی 

  . مل مؤثر بر آن از اهمیت باالیی برخوردار است، لذا آسیب شناسی و شناخت عوا)1998

و  شودمیشغلی پرداخته  زدگیسکونو مبانی نظري  ها چهارچوبدر این فصلبه ارائه 

نظري  هاي چهارچوبسپس پیشینه داخلی و خارجی پژوهش مورد بررسی قرار داده و 

داخلی و خارجی مورد  پردازان نظریهترین در رابطه با موضوع از منظر مهم شده ارائه

آن مورد  تأثیراتشغلی  زدگیسکونهای بانديسپس انواعتقسیم . گیردمیمطالعه قرار 

 هاي ویژگیشغلی و  زدگیسکوناهمیت  و بررسی قرار گرفته و در خصوص علت شناسی

شغلی را مورد  زدگیسکونشده ارائهمدل پایاندر . معلمان سکون زده خواهیم پرداخت

  .خواهیم دادبررسی قرار 
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  شغلی زدگیسکونتعریف - 2-2

مورد توجه بسیاري قرار گرفته  1شغلی زدگیسکون، واژهدر ادبیات سازمانی امروزي

 يها شکلکه به  باشدمیJob Plateauواژهاین کلمه ترجمه  ).2016، 2جیانگ(است 

. شغلی ترجمه شده است فالت، سکون شغلی و زدگی شغلیسکونمختلفی همچون 

شغلی و اثرات مخرب آن بر عملکرد و رضایت شغلی  زدگیسکونع وموضبررسی اگرچه 

اما همچنان اهمیت مطالعه ). 1977وارن،  و فرنس، استونر(سال سابقه دارد  20بیش از 

جدید و ظهور مشاغل جدید تغییراتی را در  يهايفناورجهانی شدن، . آن باقی مانده است

ایجاد کرده است  ايحرفهمهمی براي مدیریت  راتیتأثاشتغال به وجود آورده و  انداز چشم

تر شده و این یکنواختی ساختارهاي سازمانی افقی). 2010، 3جایاویرا و ویکراماسینگ(

در موقعیت خود  احتماالًبیشتر به معناي این است که افراد به علت تحرك عمودي کمتر، 

میان کارکنان  افتهیشیافزاو بنابراین یک رقابت  مانندمیباقی  يتریطوالنبراي مدت 

بیشتري بر  تأکیدکارکنان از طرف دیگر . براي مشاغل سطح باالتر در سازمان وجود ندارد

باال نرفتن از نردبان شغلی را انتخاب  آنانزندگی غیر شغلی خود دارند و برخی از 

براي کسانی که تصمیم به باقی ماندن در موقعیت فعلی خود دارند یک خطر . کنندمی

در مجموع این روند . در طول زمان فاقد رقابت خواهد بود شغلشانجدي وجود دارد که 

از زندگی شغلی  ها جنبهکه تعداد رو به افزایشی از افراد سکون را در برخی  دهدمینشان 

در این میان معلمان  ).2007،  4ی، شارلو و هافمنمک کلیز، اب(کنندمیخود تجربه 

شاغل در مقطع ابتدایی بنابر عوامل مختلفی در تیررس این پدیده شوم قرار دارند و 

  . باشندمیبر آن  مؤثرنیازمند بررسی و نگاه جدي به این مسئله و شناسایی عوامل 

میالدي، پژوهشگران شروع به شناسایی و تعریف یک بنا  1980و  1970در اوایل دهه 

ویگا، (شغلی در حوزه ادبیات سازمانی شدند  زدگیسکونو مفهوم جدید تحت عنوان 

است و این تعریف  شده ارائهشغلی  زدگیسکونبا این وجود تعاریف متفاوتی از ). 1981

  .استشده  تر کاملدر طول زمان کامل و 

الوانی و معمار زاده، (در دو دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته است  زدگی شغلیسکون

و جغرافیا به مفهوم مسیري مرتفع در یک  شناسی زمینواژه فالت در مباحث ). 1395

زمین مسطح است و البته این تعریف چون بیانگر صعود از سلسله مراتب مترقی است، 

                                                            
1. Job Plateau
2. Lentz
3. Wickramasinghe, Jayaweera
4. McCleese, Eby, Scharlau, Hoffman
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گر مسیر شغلی قرار باشد فقط فرد را به باالترین جایگاه ا. شاید واژه مناسبی نباشد

نشانه آن است که مسیر را سازمانی هدایت کند، یعنی اینکه وي به سکون رسیده و 

ی پیموده است و به نقطه اوج دسترسی پیدا نخواهد کرد و در همان سطحی که اشتباه

مددنورورزي، (میسر نیست هست، به کار خود ادامه داده و ارتقاء و پیشرفت بیش از این 

در مسیر شغلی  زدگیسکونامرزوه اما عقیده بر این است که مقوله ).1395شیرالی،  وزارع

عوامل  تأثیرتحت خود  هاي فعالیتارتباط دارد و چون فرد در طول  انگیزگی بیبا 

احساس  موانع سیستمی و رفتاري قرار دارد و در مواجه با این عوامل و موانعانگیزشی و 

که سکون یا فالت  شودمی، لذا این موضوع مطرح کندمیتجربه ناشایستگی و ناخشنودي 

جزئی از روش زندگی کاري است و به وضعیت توقف در توالی پیشرفت ایحرفهدر مسیر 

  ).1395شیرالی، ومددنورورزي، زارع(فرد اشاره دارد 

و شغلی و بیانگر رکود، عدم  ايحرفهشغلی مبین سکون در مسیر  زدگیسکونواژه 

احساس افسردگی و شکست  القاکنندهپیشرفت و کاهش یادگیري است و از طرفی 

ی کاري است و اشاره به ی از قاعده و روش زندگشغلی جزئ زدگیسکوندرواقع. باشدمی

این افراد قادر به . )2014هافستر و کوهن، (ف در توالی پیشرفت شغلی داردوضعیت توق

در این حالت چیز . ندبینو یکنواخت می کننده کسلو شغل را ئولیت نبوده پذیرش مس

موختن وجود ندارد، ارزش کار کاهش یافته و فرد احساس تنیدگی، تحلیل جدیدي براي آ

فالت یا گرددمیاین تجربه که غالبا با مفاهیم منفی همراه . کندمیرفتگی و درماندگی 

  ). 1385خنیفر، (شودمیسکون در مسیر شغلی نامیده 

. اندبودهشغلی  زدگیسکونزمینه دراز اولین پژوهشگران ) 1977(فرنس و استورن 

احتمال  آندر مسیر شغلی فرد است که در  اينقطهشغلی  زدگیسکونها آنطبق تعریف 

شغلی تنها  زدگیسکوناین تعریف از . باشدمیارتقا سلسله مراتبی براي فرد بسیار اندك 

ویگا این ، 1981در سال . گیرد برمیی را در جابجایی رو به باال در سلسله مراتب سازمان

که در آن هر دو نوع  ایاست نقطهشغلی  زدگیسکون"تعریف را با بیان این مطلب که 

باقی ماندن در  جهت بیجابجایی رو به باال و افقی در مسیر شغلی به دلیل طوالنی شدنو 

 زدگیسکون) 1988(فلدمن و رویتز . توسعه داد "مورد شک و تردید است پست فعلی

) 1999(1لی. کنندمیبیشتر تعریف  هاي مسئولیتاحتمال عدم دریافت  عنوان بهشغلی 

یابد و دیگر می کننده خستهداندکه فرد شغل خود را ایمینقطهشغلی را  زدگیسکون

شغلی زدگیسکون) 2002(چانگ بون بی. یادگیري جدید براي او فراهم نیست هاي فرصت

                                                            
1. lee
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و فرصت کمتري  دانندمیداند که در آن کارکنان کار خود را غیر چالشی اي میرا نقطه

1از سوي دیگر چانگ بووم. بینند میدیگر فراهم  هاي قابلیتي تخصص و براي توسعه

که در آن کارکنان کار خود را  کندمییف تعر اي نقطهشغلی را  زدگیسکون) 2002(

خود پیش رو  هاي قابلیتو  هامهارتچالشی ندانسته و فرصت کمتري براي توسعه 

در  اينقطهعنوان بهشغلی  زدگیسکون) 2006(2یولی واسماعیلثانی حسن، . بینند می

امکان حرکت عمودي روبه باال جهت ارتقا پایین  آنکه در  کنندمیمسیر شغلی تعریف 

است در مسیر پیشرفت  اينقطهشغلی  زدگیسکون) 2006(3به اعتقاد یاماموتو. باشد

شغلی فرد که در آینده احتمال حرکت در سلسله مراتب سازمانی براي وي بسیار کم 

که کارکنان در شرایطی قرار بگیرند که  دهدمیشغلی زمانی رخ  زدگیسکوندرواقع. است

مک (بیشتر را نداشته باشد  هاي مسئولیتجدیدتر و یا  هاي پستانتظار ارتقاي بیشتر یا 

شغلی را  زدگیسکون) 2016(5جیانگ  ).2007، 4هافمن وکلی، ابی، الیزابت، بیسنی

که کارکنان احساس  داندمیموقعیتی یکی از مسائل مهم زندگی شغلی کارکنان،  عنوان به

تکراري و بدون چالش شده  ها آنبر کار خود تسلط پیدا کرده و کار  کنندمی

شغلی به عدم توفیق در توسعه و پیشرفت مسیر شغلی مربوط  زدگیسکوندرواقع.است

براي بسیاري از افراد، پیشرفت در کار، پاداشی ). 1395میرنقوي، وصالح اردستانی(شودمی

 يهامهارتکسب . گرددمیموجب تالش بیشتر براي پیشرفت در شغل ارزشمند است که 

احترام به نفس . شودمینفس اعتمادبهخود باعث احترام و  نوبه بههاتواناییجدید و افزایش 

در مسیر پیشرفت . زیادي در انتخاب اولیه مسیر پیشرفت شغلی داشته باشد تأثیرتواندمی

شغلی ممکن است فرد اهداف خاصی را براي خود در حرکت صعودي سلسله مراتب 

 تواندمیاین اهداف . مشاغلی که باید در آینده به او واگذار شود تعیین نموده باشد

در این ناحیه . ترقی کاهش یابدجستجوي مشاغلی باشد که احتمال صعود از نردبان 

ي شغلی پیدا کند که ناحیه را ناحیهارتقاي  ازآن پساحتمال اندکی وجود دارد که شخص 

  ). 1393رسولی،  وواحدي، بشیربنائم(نامند میشغلی  زدگیسکونسکون و این حالت را 
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Abstract
The Purpose of this study was  Designing and Evaluating the Model of 

influential Factors on the career plateau among Elementary School Teachers 
in Avramanat. For this purpose, the exploratory mixed model was used and 
data were collected from teachers and teacher educators during two-stage. In 
the first stage, based on the grounded theory method, 19 Were interviewed 
individually, in a three-step qualitative data coded categories and affected 
factor of career plataeu and relations between them were teachers. 

Based on results of qualitative research phase, a questionnaire and initial 
model was designed. Finally, with the Participation of 350 teachers, 
questionnaires were performed and analyzed. A researcher-made 
questionnaire was used to collect data. Its validity was confirmed and its 
reliability was 0.91. Data was analyzed for finding the relationship between 
endogenous and exogenous variables and generalizing of qualitative results. 
Indices of model indicated the good fit of data to conceptual model that was
assumed based on research findings in the first stage of research.

The results showed the 15 categories in the paradigmatic model including : 
the causal conditions (Individual factors, educational factors, Organizational 
factors, Economic factors), context factors (Social factors and school factors), 
main category (career plateau), strategies (instruction, Supportive plan, Job 
counseling), intervening conditions (Family factors) and outcomes 
(Organizational Indifference, Organizational Laziness, Mental frozen, 
Inefficiency), the Model of influential Factors on the career plateau among 
Elementary School Teachers in Avramanat that reflects the relationships 
between different dimensions. In step pattern on quantitative research, 
presented in the form of hypotheses derived from qualitative data analysis was 

Was investigated. The results of the confirmatory factor analysis of the first 
stage showed that the structures (hidden variables) had a high validity for 
fitting the model and the questionnaire had an appropriate validity and 
reliability.The results of the confirmatory factor analysis of the second stage 
showed that the model was confirmed in the general and all of the paths were 
significant, The causal conditions, context factors, and interventional factors 
are predicted to account for 54% of the changes in career plateau. Also, causal 
conditions, career plateau, context factors, interventional factors and strategies 
are able to predict 57% of the consequences of the change.

Keywords: Career Plateau, Educatin , Teacher, Avramanat.
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