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   چکیده
 تیمشغول و یمنش هاييتوانمند ۀرابط تعیین حاضر پژوهش هدف
 .بود هیاروم شهر 2 هیناح ییابتدا معلمان جاناتیه یانجیم نقش با یشغل
 یۀکل زین يآمار جامعه بود. یهمبستگ نوع از و یفیتوص پژوهش روش
 ینیکارگز اعالم بر بنا هیاروم شهرستان 2 هیناح ییابتدا دوره معلمان

 بر و )2011( کالین قاعده اساس بر آنان نیب از که بود نفر 1400 بربرا
 ايخوشه يگیرنمونه وهیش به نفر 301 تعداد متغیرها تعداد اساس
 شده استاندارد هايهنامپرسش هاداده يگردآور ابزار .دیگرد انتخاب
 یشغل تیمشغول )،2004( پترسون و گمنیسل یمنش هاييتوانمند
 ییروا .دبو )2016( چن معلمان جاناتیه و )2002( نهمکارا و یشافل

 از حاکی هاهنامپرسش کرونباخ) يآلفا بی(ضر ییایپا و سازه) و (محتوا
 برخوردار یخوب ییایپا و ییروا از يگیراندازه يابزارها که بودند آن

 و SPSS افزارنرم توسط هاهیفرض آزمون از حاصل جینتا هستند.
Smart PLS یابیمدل و یهمبستگ هايآزمون از دهاستفا با و 

 با معلمان یمنش هاييتوانمند که داد نشان يتارساخ معادالت
 ۀرابط دارد. )29/0( يمعنادار و مثبت رابطه یشغل تیمشغول
 است. )53/0( معنادار و مثبت معلمان جاناتیه و یمنش هاييتوانمند

 )55/0( اداريمعن و مثبت ۀرابط آنان یشغل تیمشغول با معلمان جاناتیه
 با یشغل تیمشغول با معلمان یمنش هاييتوانمند ۀرابط تینها در و دارد
  .است )28/0( معنادار و مثبت ،معلمان جاناتیه يگریانجیم
  

  يدیکل هايهواژ
  هیاروم معلمان، جانات،یه ،یشغل تیمشغول ،یمنش هاييتوانمند

 
 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the rela-
tionship between character strengths and job occupa-
tion with the mediating role of teachers' emotions. 
The research method was descriptive-correlational 
and the statistical population was all 1400 primary 
school teachers in District 2 of Urmia, of which 301 
were selected by cluster sampling method and on the 
basis of Klein (2011) rule and based on the number of 
variables. Data collection tools were standardized 
questionnaires of character strengths of Seligman and 
Patterson (2004), Shuffle et al. (2002) and Chen 
Teachers' emotions (2016). Validity (content and 
structure) and reliability (Cronbach's alpha coeffi-
cient) of the questionnaires indicated that the measur-
ing instruments had good validity and reliability. The 
results of testing the hypotheses by SPSS and PLS 
software and using correlation tests and structural 
equation modeling showed that the teachers' character 
strengths have a positive and significant relationship 
with job occupation. The relationship between char-
acter strengths and teachers' emotions is positive and 
significant. Teachers' emotions have a positive and 
significant relationship with their job occupation and 
finally, the relationship between teachers' character 
strengths and job occupation, mediated by teachers' 
emotions, is positive and significant. 
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  »پژوهشی مقاله«
 ییابتدا معلمان جاناتیه یانجیم نقش با یشغل تیمشغول و منش ياهيتوانمند ۀرابط یبررس

 هیاروم شهر 2 هیناح
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  مقدمه
 به ازین ،یجهان رقابت شیافزا و یدگیچیپ با امروزه
 مشهود شیپ از شیب هاسازمان در تنوع و يریپذانعطاف

 بالدن به ايندهیفزا طور به يامروز هايسازمان است.
 ای کنند شتریب کار به مجبور را کارمندان تا هستند هاییروش

 کار در درگیري و مشارکت کنند. ریدرگ را يشتریب کارمندان
 شیب و است شده سازمان بحث وارد راًیاخ که است یمفهوم

 ،همکاران و زردشتیان( گذردنمی آن ظهور از دهه دو از
 يپرانرژ و لفعا معموالً کار محل در افراد ).93 :1394
 کار کنندمی تالش و دارند مثبت تعامل خود کار با هستند،
 ،1همکاران و (کویانکو دهند انجام ثرؤم طور به را خود

 ،یآموزش سسهوم يمحتوا و ساختار به توجه با ).300 :2006
 تیاهم از مدرسه یاساس عنصر عنوان به معلمان مشارکت

 ،يرگذاریتأث يبرا ،گرید عبارت به است. برخوردار ايژهیو
 يبرا که یشاگردان تیترب و معلم جذب و زهیانگ جادیا

 دیبا معلم هم و سازمان هم هستند، دیمف و خالق جامعه
 يساختارها از یکی .باشند داشته نظر در را خود يرفتارها
 مشغولیت است. 2شغلی مشغولیت ،يکار رفتار به مربوط

 کار طیمح ،شغل از مردم درك یچگونگ به یشغل (درگیري)
 و (رایموند دارد اشاره یشخص یزندگ و کار نیب یهماهنگ و

 پردازانهینظر توسط که مشغولیت مدل ).26 :2013 ،3جولی
 از متشکل که است يبعد چند يالگو کی شده ساخته

 یعاطف مشغولیت .است رفتاري و یشناخت ،یعاطف مشغولیت
 .دارد دوست را شغل چقدر فرد که است نیا يمعنا به

 اشاره فرد یزندگ طول در شغل تیاهم به یشناخت مشغولیت
 کار مورد در شخص تفکر زانیم به يرفتار مشغولیت دارد.
 نیب از .دارد اشاره کار محل در حضور عدم صورت در خود
 نیترنانهیبواقع ،شغلی مشغولیت مورد در مختلف هايدگاهید
 داندمی یسازمان يفضا و تیشخص از یتابع را مفهوم نیا

 ۀمطالع به توجه راستا، نیا در ).119 :2014 ،4(آالنکوماران
 آن کننده نییتع عوامل يرو بر یشغل درگیري مفهوم
 ستهد سه عوامل، نیا به توجه با است. شده معطوف
 و یتیموقع هايیژگیو ،یشخص هايیژگیو شد: مشخص
 درگیري در یتیموقع و يفرد یژگیو دو هر .يکار بازده

                                                
1. Koyuncu et al 
2. Job Involvement 
3. Raymond   & Mjoli  
4. Elankumaran 

 ریمتغ مجموعه دو نیا ینسب تیاهم و دارند ریتأث شغلی
 با ،نیبنابرا .است گرفته قرار یبررس مورد محققان توسط
 عوامل از یکی که گفت توانمی شده، تهگف موارد به توجه
 یمنش هايییتوانا معلمان، شغلی مشغولیت در ثروم یشخص
 امروز مدارس محیط واقع در ).94 :1394 (زردشتیان، است
 ارائه حل راه بگیرند، تصمیم بتوانند که دارد نیاز معلمانی به

 پاسخگو خود کار مقابل در و باشند داشته خالقیت دهند،
 شودمی محقق آنان توانمندسازي طریق از امر این باشند.
  ).71 :1394 همکاران، و (فرزانه

 و احساس مثبت صفات عنوان به 5منش هايتوانمندي
 مثل منشی هايییناتوا یبرخ گردند.می توصیف تفکر
 اثرات تواندمی يشتنداریخو و یجانیه هوش ،دیام ،یمهربان
 هايفرصت و دهد کاهش را کار فشار و استرس یمنف
 و ديرج(خسرو کندمی فراهم معلمان يبرا را يشتریب یلشغ

 شودمی گفته مثبت یشناسروان در .)361 :1398 همکاران،
 يریکارگ به و فرد یدرون هايییتوانا شناخت که
 درمان بر عالوه تواندمی هاخانواده و افراد مثبت هايیژگیو

 شیافزا به منجر ،يرفتار اختالالت و یروان مشکالت
 شیافزا باعث و شود جوامع و افراد رفاه و یزندگ تیفیک

 از یکی شود. یشناختروان یدرمان هايروش یاثربخش
 ناختش در افراد به کمک مثبت یشناسروان یاصل اهداف
 از دسته آن یواقع قوت نقاط است. خود یواقع قوت نقاط
 با هستند، »یواقع خود« انگرینما که هستند هاییییتوانا
 کنند.می جادیا يشاد و جانیه آنها از استفاده و ییشناسا
 در آنها از توانمی قوت) (نقاط هاتیابلق ییشناسا از پس
 و فراغت اوقات ه،استفاد مورد روابط کار، مانند مختلف ابعاد

 :1398 ،یخادم و شبستر ي(انتظار کرد استفاده يفرزندپرور
191.(  

 منش هايییتوانا از تیحما که دهدمی نشان قاتیتحق
 کار و یزندگ از تیرضا و گذشته از تیرضا ،رفاه به منجر
 از یبرخ جینتا ).8 :2014 ،6اوستین و (داوسون شودمی

 مهارت نیب واقع، در که دهدمی نشان نیهمچن مطالعات
 رابطه شتریب يرفتار و یشناختروان مشکالت و کمتر یمنش
 با ،نیبنابرا .)6 :2012 ،7همکاران و بنسون( دارد وجود

                                                
5. Character Strengths 
6. Dawson &Austin  
7. Benson et al 
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 منشی هايییتوانا که گفت توانمی فوق، بمطال به توجه
 مثبت یشناسروان نهیزم در دیجد ریمتغ کی عنوان به معلم
 عبارت به شود. مثبت یانرو اقدامات ریسا باعث تواندمی
 که است یمهم اصول شامل منشی هايمنديتوان ،گرید
 و رفتار هايجنبه همه در احساسات بر يرگذاریتأث با تواندمی
 و مهارت رشد ،یروان و یجسم سالمت جمله از انسان، رشد

 مثبت یاجتماع روابط جادیا و یاجتماع یستگیشا آموزش،
 ،نیبنابرا ).1167 :2015 ،1استون و (شوشانی شود ییشناسا

 توانمی ،قیتحق اهداف به توجه با و شد بحث آنچه براساس
 نیا معلمان، شغلی مشغولیت بر هاتیقابل نیا ریتأث مورد در

 احساسات رسدمی نظر به راستا، نیا در داد. انجام را یبینپیش
 هايتوانمندي ریمتغ دو نیب رابطه در معلمان هیجانات و

 به توجه با دارد. نقش آنها یشغل تعارضات با معلمان منشی
 داشت انتظار توانمی احساسات، بر منشی هايتوانمندي ریتأث
 شغلی مشغولیت بر منش هايییتوانا اثر بر ریمتغ نیا که

 آن از تردهیچیپ هیجانات و احساسات .بگذارد ریتأث معلمان
 يبعد چند ،احساسات رسد.می نظر به ابتدا در که است
 امر کی و هدفمند و یکیولوژیب ،یذهن یهایدهیپد ستند.ه

 توجه با را هیجان که است یهیبد .آیندمی شمار به یاجتماع
 کرد فیتعر وضوح به تواننمی احساسات، یژگیو چهار نیا به
  ).56 :1397 ،حاجی و ادر جیری(ا

 که است بشر یزندگ از ریناپذییجدا یبخش هیجانات
 بهم ،یذهن یاساس ندیفرا سه از یکی زهیانگ و ادراك با همراه

 طیمح با او رابطه و انسان فیتعر در ریناپذکیتفک و وستهیپ
 ریسا با سهیمقا در ).174 :1395 همکاران، و ی(کارشک است

 هايطیمح در را احساسات از ییباال سطح معلمان مشاغل،
 شدت به معلم احساسات حال، نیا با .کنندمی تجربه یآموزش
 .است معلم رفتار به مربوط یآموزش يندهایفرآ ریأثت تحت
 همان به را احساسات نیا معلمان که داشت توجه دیبا البته
 یمختلف عوامل اما کنند،نمی تجربه زانیم همان به و وهیش
 نیا از کی هر ختنیبرانگ در گرندیکدی با تعامل در که

 .)262 :2014 ،2ولت و (هیگنهاور دارند مشارکت احساسات
 خالق تدریس راهبردهاي از استفاده با معلمان مثبت هیجانات

 رابطه فراگیران پیشرفت انگیزش افزایش و آنها در منعطف و
 تضعیف ضمن معلمان منفیِ هیجانات دهد،می نشان

                                                
1. Shoshani & Slone 
2. Hagenauer & Volet 

 یادگیري نتایج بر آنها در منعطف و خالق تدریس راهبردهاي
 :1400 همکاران، و حسینلو (پیر است تاثیرگذار نیز فراگیران

 مختلف عناصر با تعامل در معموالً معلمان هیجانات ).68
 که است شده ادعا نیهمچن کند.می وزبر کارشان طیمح

 و يادار ساختار ،مدرسه وج ریتأث تحت معلمان احساسات
 منابع نیهمچن و پرورش و آموزش به مربوط هاياستیس

 آن نقش امروزه که یشخص منابع از یکی .است یشخص
 در مفهوم گرفته، قرار توجه مورد یعاطف طیراش حیتوض يبرا
 هايییتوانا واقع، در است. منشی هايمنديتوان ظهور حال
 ثروم آنها احساسات به یدهجهت در دتوانمی معلمان یذات
  ).27 :1395 همکاران، و (رستگاري دباش

 با ارتباط در هیجانات و احساسات نقش ،گرید طرف از
 ،قتیحق در .است شده دییتأ زین شغل با مرتبط يرهایمتغ

 افراد و دارد روزمره یزندگ در یمهم نقش مختلف احساسات
 به کنند. تجربه را یمختلف احساسات هیثان هر است ممکن
 احساسات نقش معلمان، يکار هايطیمح در مختلف، لیدال
 سرپرستان، با تعامل رایز ؛باشد ثرؤم و ترمهم تواندمی

 یعاطف تجارب به منجر است ممکن موزانآدانش و همکاران
 قرار ریتأث تحت قایعم را معلمان يبعد يرفتارها که شود
 نظر به واقع، در .)4 :2013 ،3همکاران و (گرندي دهدمی
 توانندمی هیجانات و احساسات ،يفرد طحس در که رسدمی

 کاهش با ،نیبنابرا دهند. قرار ریتأث تحت را یشغل يرفتارها
 و ابدی شیافزا است ممکن آنها ةزیانگ کار، به طمربو استرس

 .بود خواهد ثرؤم آنها یشغل هايتیموقع جادیا در امر نیا
 دید دیبا معلم، شغلی درگیري سطح شیافزا يبرا ،سرانجام
 در .میباش داشته آن کننده نییتع عوامل از یجامع و نانهیبواقع
 مورد در هدگاید نیترنانهیبواقع مختلف، هايدگاهید نیب

 از یتابع شغلی مشغولیت که است نیا شغلی مشغولیت
 توجه راستا، نیا در ،نیبنابرا است. یسازمان يفضا و تیشخص
 یشخص منبع کی عنوان به معلمان منش هايتوانمندي به
 و احساسات مورد در و ردیگمی قرار یبررس مورد ثروم

  ).213 :2016 ،4برگ و (ماتسین شودمی بحث زین هیجانات
 که دارندمی بیان )2018( همکاران و کراسان
 شغلی شناختیروان مثبت متغیرهاي بر منشی هاينیرومندي

 منفی بار که متغیرهایی بر و مثبت تاثیر شغلی دلبستگی مانند

                                                
3. Grandey et al 
4. Mathisen & Bergh 



 1401بهار  )،36فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال نهم، شماره چهارم (پیاپی    36

 نشان )2015( 1باولینگ و کرن دارد. معکوس رابطه دارند
 به عشق کنجکاوي، قضاوت، هايتوانمندي که دادند
 دارد. قرار هانیرومندي همه رأس در انصاف و يیادگیر
 هايتوانمندي نقش عنوان با خود مطالعه در )2014( 2جانسن
 بهزیستی بر تاکید به شناختیروان متغیرهاي رشد در منش
 ایجاد در منش، نیرومندي حقیقت در که داردمی بیان ذهنی

 خاص طور به و بوده مؤثر گرامثبت یشناسروان متغیرهاي
 غالم .کندمی بینیپیش شخصیت از فراتر را ذهنی هزیستیب

 از بعضی که دادند نشان )1397( بافقی یاوري و زاده
 و پاسخگویی عدالت، روي،میانه فروتنی مثل منش هايمؤلفه

 شدن، فدایی مثل ابعادي در افراد شغلی دلبستگی بر شجاعت
 و شبستري دارند. معناداري تأثیر سرزندگی و شدن مجذوب
 نیرومند هايمؤلفه بین در که دارندمی بیان )1397( خادمی
 و فروتنی بخشش، رهبري، هايمولفه جز به منش،
 وجود معنادار رابطه شناختیروان بهزیستی با طبعیشوخ

 منابع با کاري درگیري گفت توانمی نهایت در داشت.
 کارکنان منشی و ذاتی هايتوانمندي جمله از شناختیروان
 است یمهم اصول شامل منشی هايمنديتوان است. طمرتب
 هايجنبه همه در احساسات بر يرگذاریتأث با تواندمی که
 رشد ،یروان و یجسم سالمت جمله از انسان، رشد و رفتار

 یاجتماع روابط جادیا و یاجتماع یستگیشا آموزش، و مهارت
 ).1397 بافقی، یاوري و زاده (غالم شود ییشناسا مثبت
 با معلمان سازمانی و شغلی زندگی از مهمی بخش نهمچنی
 به هیجانات این اگر شود.می سپري هیجانات انواع تجربه
 و مثبت نتایج شوند دهیجهت و هدایت درست مسیري
 هیجانات این اگر بسا چه و کرد خواهند افراد عاید را پرباري

 موجب را پرباري مخرب نتایج نمایند بروز منفی ايگونه به
  ).134 :2016 برگ، و (اتسین گرددمی
 در منشی هاينمنديتوا به مربوط قاتیتحق شتریب
 آموزيدانش و ییدانشجو هاينمونه شامل پرورش و آموزش
 با محققان دارد. اختصاص معلمان به یکم قاتیتحق و است
 درك بتوانند دوارندیام منشی هايییتوانا مورد در قیتحق
 معلمان در نانهیبخوش عملکرد و یشغل تعهد رفاه، از يبهتر
 یبررس يبرا يکمتر قاتیتحق که آنجا از ،نیابرابن کنند. جادیا

 انجام شغل به مربوط يرهایمتغ يرو بر منشی هايییتوانا

                                                
1. Kern & Bowling 
2. Johnsen 

 تربیتی نهیزم در را امر نیا محققان است يضرور است، شده
 گذشته، دهه چند یط ،گرید طرف از دهند. قرار توجه مورد

 و آموزش در ژهیوبه ،یانسان علوم در جاناتهی و احساسات
 ریتأث و نقش احساسات، تیماه و داشته یمهم نقش ،پرورش
 موضوع به مدرسه توسعه و آموزش رییتغ معلم، رشد بر آنها

 کار یاثربخش و تیفیک يبرا و است شده لیتبد مهمی
 مدت يبرا .است مهم اریبس مدرسه مسئوالن و معلمان
 به مربوط مطالعات برخالف اسات،احس مطالعه ،یطوالن

 کمبود بود. یعلم قاتیتحق فاقد آموزان،دانش اضطراب
 احساسات بر متمرکز قاتیتحق در احساسات مورد در قیتحق
 و نگرفته قرار توجه مورد چندان تاکنون و است مشهود معلم
 و احساسات تیماه درك ،نیبنابرا .شودمی گرفته دهیناد اغلب

 يضرور آنها رگذاریتأث يرهایمتغ مطالعه و مدرسه در هیجانات
 تالش که داد نشان محقق توسط شده انجام قیتحق .است
 در قیتحق رغم یعل و نگرفته صورت نهیزم نیا در يادیز

 مختلف، هاينمونه و جامعه قیتحق يرهایمتغ از کی هر مورد
 افتی یپژوهش چیه در آنها از مورد دو یحت و رهایمتغ ترکیب
 شدند. بیترک بار نیاول يبرا متغیرها نیا نیبنابرا است. نشده

 نیا از کی هر از يترکامل درك به تنها نه بیترک نیا
 شود.می منجر آنها نیب دیجد روابط کشف به بلکه ،رهایمتغ

 آن ریتأث و روزمره یزندگ در شغل تیاهم به توجه با سرانجام،
 لمانمع يسازگار نیهمچن و يخودکارآمد و ارزش احساس بر
  است. يضرور حاضر مطالعه خود، شغل با

 پژوهش متغیرهاي بین احتمالی روابط بررسی جهت
  گیرد.می قرار بررسی مورد و طراحی زیر مفهومی الگوي
  

 پژوهش مفهومی مدل .1 شکل
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  روش
 يکاربرد قاتیتحق دسته در هدف، لحاظ از حاضر پژوهش
 قاتیحقت نوع از هاداده يگردآور لحاظ از و دارد قرار
 از یفیتوص قیتحق نیا نیهمچن .است یهمبستگ و یفیتوص
 هاداده گردآوري منظور به یمقطع روش .است یمقطع نوع

 قیطر از انزم از مقطع کی در صفت چند ای کی درباره
 مطالعات روش به که شودمی انجام جامعه از ريیگنمونه
 و پژوهش مورد ۀجامع هايویژگی توزیع بررسی به یفیتوص
 آماري جامعه پردازد.می قیتحق يرهایمتغ بین ارتباط ةنحو

 شهر 2 ناحیه ابتدایی مقطع معلمان کلیه حاضر پژوهش
 بر که باشد.می 1399-1400 تحصیلی سال در ارومیه
 و آموزش ادراه کارگزینی توسط شده ارائه گزارش اساس
 توجه با است. نفر 1400 با برابر ارومیه شهر 2 ناحیه پرورش

 نفر 1400 پژوهش این در آماري جامعه افراد تعداد اینکه به
 و )2011( کالین قاعده اساس بر اساس بر نمونه حجم بود،
 310 بنابراین .شد پیشنهاد نفر 301 متغیرها تعداد اساس بر

 معلمان بین در ايخوشه گیرينمونه شیوه به هنامپرسش
 از بعد که گردید توزیع ارومیه شهر 2 ناحیه ابتدایی مقطع

 وارد هنامپرسش 301 باطله هايهنامپرسش حذف
 ویروس شیوع دلیل به واقع در گردید. تحلیلی افزارهاينرم
 دریافت به اقدام ابتدا در مدارس، نبودن حضوري و کرونا
 امور ادامه جهت الزم تاییدیه تا نموده دانشگاه از نامه
 نماید. ارائه استان پرورش و آموزش کل اداره به را نامهپایان
 استان، پرورش و آموزش کل اداره به نامه تحویل از بعد

 معلمان بین در هاهنامپرسش توزیع جهت الزم مجوز
 با سپس گردید. کسب ارومیه 2 ناحیه پرورش و آموزش
 مدیران تماس شماره 2 ناحیه پرورش و آموزش به مراجعه
 تماس شماره نیز مدارس مدیران از و دریافت مدارس

 صورت هايهماهنگی با نهایت در و گردید دریافت لمانمع
 310 به پاسخگویی جهت الکترونیکی هنامپرسش گرفته
 و ایراددار هايهنامپرسش حذف از بعد که گردید ارسال معلم

 Smart PLS و SPSS افزارنرم وارد مورد 301 باطله
 مورد ذیل شرح به هنامپرسش 3 پژوهش این در گردید.
  گرفتند؛ رارق استفاده

 این :(VIA-IS) منش هايتوانمندي هنامپرسش
 براي )2004( پترسون و سلیگمن توسط هنامپرسش
 6 و گویه 24 شامل و است شده ساخته منش گیرياندازه
 انسان )،9 تا 6( شجاعت )،5 تا 1( خرد و دانش مولفه
 )،19 تا 16( اعتدال )،15 تا 13( عدالت )،12-10( دوستی
 5 طیف اساس بر نیز مقیاس این .است )24 تا 20( تعالی
 برعکس کامال و 5 است= من شبیه (کامال لیکرت ايدرجه
  است. شده تنظیم )1 است= من

 مطالعه براي )2016( چن معلمان: هیجانات هنامپرسش
 را TEI(1( معلم هايهیجان مقیاس معلمان، هايهیجان
 را علمانم هیجانات مقیاس این .است کرده تدوین و طراحی

 گویه)، 4( غم گویه)، 7( شادي مولفه 5 و گویه 26 قالب در
 مورد گویه) 7( ترس و گویه) 4( خشم گویه)، 4( عشق

 دهد.می قرار ارزیابی و سنجش
 مشغولیت گیرياندازه براي شغلی: مشغولیت هنامپرسش

 )2002( 2همکاران و شافلی هنامپرسش از شغلی (درگیري)
 3 و گویه 17 قالب در را شغلی یريدرگ که شد. استفاده
 )17 تا12( جذب و )11 تا 7( فداکاري )،6 تا 1( قدرت مولفه
 =6 و همیشه =1( لیکرت ايدرجه 6 مقیاس از استفاده با و

  دهد.می قرار آزمون مورد هرگز)
 جذر اساس این بر گیري:اندازه ابزارهاي پایایی و روایی
 حداکثر از بیشتر باید نپنها متغیر هر شده استخراج میانگین

  باشد. دیگر پنهان متغیرهاي با پنهان متغیر آن همبستگی
 در مرکب پایایی و کرونباخ آلفاي ضرایب بررسی نتایج
 همه براي هاشاخص این مقادیر که داد نشان 1 جدول

                                                
1. Teachers Emotion Inventory 
2. Schaufeli et al 

  گیرياندازه ابزار پایایی و روایی .1 جدول
  پایایی  همگرا روایی  الرکر – فورنل آزمون از استفاده با واگرا روایی 

 مرکب پایایی کرونباخ آلفاي )AVE( شده استخراج واریانس میانگین  هیجانات  شغلی مشغولیت  منشی هايتوانمندي متغیر
  85/0  87/0 58/0   76/0  منشی هايتوانمندي
  94/0  93/0 58/0  76/0  53/0 شغلی مشغولیت
  90/0  88/0 59/0 77/0 56/0  49/0 هیجانات
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 پایایی بنابراین و است 7/0 از بیشتر پنهان، ايمتغیره
 تأیید هم شاخص دو این از استفاده با گیرياندازه ابزارهاي

 نتایج شود،می مالحظه 1 جدول در که طور همان شد.
 پنهان متغیرهاي شده استخراج واریانس مقادیر بررسی
 05/0 از بیش مقادیري متغیرها همه که داد نشان پژوهش

 روایی گفت: توانمی اساس این بر دادند. صاصاخت خود به
 میانگین شاخص از استفاده با گیرياندازه ابزارهاي همگراي
 نتایج اساس بر همچنین شد. تأیید شده، استخراج واریانس

 هر شده استخراج میانگین جذر 1 جدول از آمده دست به
 با پنهان متغیر آن همبستگی حداکثر از بیشتر پنهان، متغیر
 مدل واگرا روایی اساس این بر است. دیگر پنهان یرهايمتغ

   شد. تأیید نیز الرکر -فورنل آزمون از استفاده با گیرياندازه
  
  هایافته
 1ساختاري هايمدل آزمون

 بخش اول مرتبۀ عاملی تحلیل نتایج اینکه به توجه با
 تمام که داد نشان زابرون و زادرون متغیرهاي گیرياندازه

                                                
1. Structural Model 

 این در لذا برخوردارند، الزم پایایی و روایی از هاسازه
 قرار آزمون مورد پژوهش مفهومی مدل کلی ساختار قسمت،

 بین که تئوریکی روابط آیا که شود مشخص تا گیرد،می
 محقق مدنظر مفهومی چارچوب تدوین مرحلۀ در متغیرها
 با رابطه در خیر. یا گردیده تأیید هاداده وسیلۀ به است، بوده
  گیرد:می قرار مدنظر مسئله سه موضوع این

 به مربوط پارمترهاي منفی) و (مثبت عالئم )1
 که دهندمی نشان نهفته متغیرهاي بین ارتباطی مسیرهاي
 تأیید مورد را فرضی روابط جهت شده محاسبه پارامترهاي

 دهدمی نشان برآوردشده؛ پارامترهاي مقدار )2 اند.داده قرار
 اینجا در هستند. قوي شده، بینیپیش طرواب حد چه تا که

-t قدرمطلق یعنی باشند. معنادار باید تخمینی پارامترهاي
value همبستگی مجذور )3 باشد. 96/1 از بیشتر باید 
 درونی نهفتۀ متغیر هر واریانس مقدار )R2( چندگانه
 (مستقل) بیرونی نهفتۀ متغیرهاي وسیلۀ به که (وابسته)
 بیشتر )R2( مقدار هرچه دهد.می نشان را شودمی تبیین
 کند.می بیان را واریانس تبیین باالي قدرت باشد،

 بررسی به مسیر، ضرایب نمودار عنوان با )1 شکل
 متغیرهاي از هریک تأثیر میزان و متغیرها مسیر ضریب
 در مسیر ضریب مقدار پردازد.می وابسته متغیر بر مستقل

 مدل ساختاري شکل ضرایب مسیر .1شکل 
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 مثبت صورت به مقدار این چه هر دارد. قرار 1 و -1 بازه

 بر مستقل متغیر بیشتر تأثیرگذاري دهنده نشان باشد، بیشتر
  است. وابسته متغیر

 نتایج دهد.می نشان را مسیر ضرایب معناداري )2 شکل

 شده تشریح فرضیات نتایج در شکل این از آمده دست به
  است.

  

 يمدل ساختار ریمس بیضرا يمعنادار. 2شکل 

 ساختاري اشتراك افزونگی مدل. 3شکل 
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 ساختاري معادالت مدل یکل برازش
 طریق از محور انسواری رویکرد با که هاییمدل
 مورد Smart PLS مانند محور واریانس افزارهاينرم

 مدل به نگاه براي کلی شاخصی فاقد گیرند،می قرار بررسی
 کل سنجش براي شاخصی یعنی .هستند جایک صورت به

 در اما .ندارد وجود محور کواریانس رویکرد به شبیه مدل
 که است شده پیشنهاد حوزه این در مختلف تحقیقات

 و 1تننهاوس توسط GOF نام به شاخصی از توانمی
 در که برازشی هايشاخص جاي به )2005( همکاران
 این .نمود استفاده دارد، وجود محور کواریانس هايرویکرد
 صورت به را گیرياندازه و ساختاري مدل دو هر شاخص
 قرار آزمون مورد را آنها کیفیت و گرفته نظر در جایک
 میانگین و R2 میانگین صورتبه شاخص این دهد.می

  شود.می محاسبه دستی صورت هب اشتراکی مقادیر

  
 مقادیر متوسط مقدار دو ضرب مجذور شاخص این
 دو به مقدار این که آنجا از است. تعیین ضریب و اشتراکی
 و صفر بین شاخص این حدود است، وابسته مذکور شاخص
 ؛01/0 مقدار سه )2009( همکاران و وتزلس و بوده یک
 متوسط ضعیف؛ مقادیر عنوان به ترتیب به را 36/0 و 25/0
   نمودند. معرفی GOF براي قوي و

  
 یکل مدل برازش جینتا .2 جدول

 ضریب  متغیر
 تعیین

 ضریب√
 تعیین

 مقادیر
 اشتراکی

 مقادیر√
 GOF اشتراکی

  منشی هايتوانمندي
33/0  

58/0 
 58/0  55/0 شغلی مشغولیت 23/0  58/0

 59/0  28/0 هیجانات
  
 میزان به GOF براي آمده دست به مقدار به توجه با

 و وتزلس متوسط پیشنهادي مقدار از کمتر که بوده 23/0
 کلی برازش ،دهدمی نشان که 25/0 یعنی )2009( همکاران

 به نمونه نتایج تعمیم در لذا و باشدمی متوسط از کمتر مدل
  نمود. احتیاط باید جامعه
  

                                                
1. Tenenhaus 

  فرضیات آزمون جنتای
 با شغلی مشغولیت و منشی هايتوانمندي بین :اصلی فرضیه
  .دارد وجود رابطه معلمان هیجانات میانجی نقش

 سوبل آزمون نتایج به میانجی اثر معناداري بررسی براي
  شد. استناد
  

Z-value= �×��(�2×��2 )�(�2×��2 )�(��2 ×��2 )  

 :رابطه این در
a: میانجی و مستقل متغیر میان مسیر ضریب 
B: وابسته و میانجی متغیر میان مسیر ضریب 

Sa: میانجی و مستقل متغیر مسیر استاندارد خطاي 
Sb: وابسته و میانجی متغیر مسیر استاندارد خطاي  Z − value = 0.538 × 0.556�(0.5562 × 0.1012) + (0.5382 × 0.1422) + (0.1012 × 0.1422)= 3.254 
 باالتر آمده دست به Z-value مقادیر اینکه به توجه با

 بین رابطه در شغلی انگیزش میانجی نقش لذا است، 96/1 از
 سطح در معلمان شغلی دلبستگی و شناختیروان هايسرمایه
  است. معنادار درصد 95 اطمینان
 رهماآ مقدار گريمیانجی شدت و میزان بررسی براي

 مقدار اگر شد. محاسبه )VAF( 2هشد محاسبه یانسوار
VAF که گرفت نتیجه توانمی باشد، 20/0 از کمتر 
 مقدار وقتی مقابل در است. نگرفته صورت گريمیانجی
VAF ادعاي توانمی باشد، 80/0 از باالتر و بزرگ خیلی 
 بین VAF آن در که وضعیتی کرد. کامل گريمیانجی

 تشریح جزئی گريمیانجی عنوان به ،شدبا 80/0 تا 20/0
 که VAF آماره از آمده دست به مقدار به توجه با .شودمی
 جزئی گريمیانجی که گفت توانمی است، 49/0 با برابر

 و رد پژوهش صفر فرض اساس این بر است. گرفته صورت
 هايتوانمندي بین که معنا بدین شود؛می تأیید مقابل فرض
 معلمان هیجانات میانجی نقش اب شغلی مشغولیت و منشی
  .دارد وجود رابطه
 شغلی درگیري و منشی هايتوانمندي بین )1-1
 .دارد وجود رابطه معلمان

                                                
2. Variance Accounted for  
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 بیضر مقدار که داد نشان هیفرض نیا آزمون جینتا
 29/0 با برابر یشغل يریدرگ و یمنش يهايتوانمند ریمس
 در که باشدیم 65/2 با برابر ارتباط نیا t آماره .باشدیم

 ≥ P-Value( شد گزارش معنادار درصد 95 نانیاطم سطح
 هیفرض و رد پژوهش صفر هیفرض اساس نیا بر ).0.05
 يهايتوانمند نیب که معنا نیا به .شودیم دییأت مقابل
 يمعنادار و مثبت رابطه معلمان یشغل يریدرگ و یمنش
  دارد. وجود
 معلمان جاناتیه و یمنش يهايتوانمند نیب )1-2

  دارد. وجود ابطهر
 بیضر مقدار که داد نشان هیفرض نیا آزمون جینتا
 .است 538/0 با برابر جاناتیه و یمنش يهايتوانمند ریمس
 نانیاطم سطح در که است 40/3با برابر ارتباط نیا t آماره

 نیا بر ).P-Value ≤ 0.05( شد گزارش معنادار درصد 95
 دییتأ مقابل هیفرض و رد پژوهش صفر هیفرض اساس

 جاناتیه و یمنش يهايتوانمند نیب که معنا بدین .شودیم
  دارد. وجود يمعنادار و مثبت رابطه معلمان
 رابطه معلمان یشغل يریدرگ و جاناتیه نیب )1-3
  دارد. وجود
 بیضر مقدار که داد نشان هیفرض نیا آزمون جینتا
 است. 556/0 با معلمان یشغل يریدرگ و جاناتیه ریمس
 نانیاطم سطح در که است 26/4 با برابر ارتباط نیا t آماره

 نیا بر ).P-Value ≤ 0.05( شد گزارش معنادار درصد 95
 دییتأ مقابل هیفرض و رد پژوهش صفر هیفرض اساس

 یشغل يریدرگ و جاناتیه نیب که معنا بدین .شودیم
  دارد. وجود يمعنادار و مثبت رابطه معلمان
  

  

  بحث و گیرينتیجه
 نمونه از شده گردآوري هايداده تحلیل از حاصل نتایج
 درگیري و منشی هايتوانمندي بین که داد نشان آماري
 به دارد. وجود رابطه معلمان هیجانات میانجی نقش با شغلی
 منشی هايتوانمندي داراي معلمان اندازه هر عبارتی
 نیز آنها شغلی درگیري میزان اندازه همان به باشند بیشتري
 ايواسطه نقش بین این در همچنین یابد.می افزایش
 دهد.می قرار تاثیر تحت را رابطه این نیز معلمان هیجانات
 دو بین رابطه در معلمان هیجانات گفت توانمی بنابراین
 یاوري و زاده غالم نماید.می ایفا ايواسطه نقش متغیر
 بر منش تأثیر عنوان با خود پژوهش در )1397( بافقی

 بر افراد منش که دادند نشان ناجا کارکنان شغلی دلبستگی
 همکاران و ذکاتی دارد. معناداري تأثیر آنان دلبستگی

 انسانیت، و عشق عقالنیت، منش، هايانمنديتو )1396(
 آوريتاب با تعالی و معنویت و رويمیانه عدالت، شجاعت،
 این نتایج همچنین دارد. معناداري و مثبت همبستگی
 همکاران و لو تیمور شاهزاده هايپژوهش نتایج با فرضیه

 و شبستري )،1398( همکاران و خسروجردي )،1399(
 و ذکاتی )،1397( بافقی یاوري و ادهز غالم )،1397( خادمی
 مدنی معافی )،1396( همکاران و قادري )،1396( همکاران

 و کرن )،2016( 1وانگ و وانگ )،1391( تیمورزاده و
 است؛ جهتهم و همسو )2014( جانسن و )2015( باولینگ

 دست مشابهی نتایج به خود پژوهش در نیز آنان که چرا
 شیافزا يبرا که گفت توانمی ایجنت این توجیه در اند.یافته
 از یجامع و نانهیبواقع دید دیبا معلم، شغلی درگیري سطح
 هايدگاهید نیب در .میباش داشته آن کننده نییتع عوامل

                                                
1. Wang & Wang 

  هافرضیه نتایج خالصه .3 جدول
 نتیجه  t P Values VAF Sobel آماره مسیر ضریب  فرضیات  

1  
  تأیید  2  49/0     شغلی مشغولیت >- هیجانات >- منشی هايتوانمندي

       08/0 65/2  29/0 مستقیم اثر
       01/0 57/2  28/0 مستقیم غیر اثر

       000/0 13/10  58/0  اثرکل
  تأیید     08/0 65/2  29/0 شغلی مشغولیت >- منشی هايتوانمندي  1-1
  تأیید     01/0 40/3  53/0 هیجانات >- منشی هايتوانمندي  1-2
  تأیید      000/0  26/4 55/0 شغلی مشغولیت >- هیجانات  1-3
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 نیا شغلی مشغولیت مورد در دگاهید نیترنانهیبواقع مختلف،
 يفضا و تیشخص از یتابع شغلی، مشغولیت که است
 منش هايتوانمندي به توجه ،نیبنابرا است. یسازمان
 قرار یبررس مورد ثرؤم یشخص منبع کی عنوان به معلمان
 درگیري مفهوم مطالعه به توجه راستا، نیا در .ردیگمی
 با است. شده معطوف آن کننده نییتع عوامل يرو بر یشغل
 هايیژگیو شد: مشخص ستهد سه عوامل، نیا به توجه
 یژگیو دو هر .يکار هبازد و یتیموقع هايیژگیو ،یشخص
 تیاهم و دارند ریتأث شغلی درگیري در یتیموقع و يفرد
 یبررس مورد محققان توسط ریمتغ مجموعه دو نیا ینسب
 به توجه با ،نیبنابرا ).1394 (زردشتیان، است گرفته قرار
 یشخص عوامل از یکی که گفت توانمی شده، تهگف موارد
 .است یمنش هايییتوانا معلمان، شغلی مشغولیت در ثرؤم

 منش هايییتوانا از تیحما که دهدمی نشان قاتیتحق
 کار و یزندگ از تیرضا و گذشته از تیرضا ،رفاه به منجر
 مطالعات از یبرخ جینتا ).2014 اوستین، و (داوسون شودمی

 کمتر یمنش مهارت نیب واقع، در که دهدمی نشان نیهمچن
 دارد وجود رابطه شتریب يرفتار و یشناختروان مشکالت و
 هايتوانمندي ریتأث به توجه با ).2012 همکاران، و بنسون(

 بر ریمتغ نیا که داشت انتظار توانمی احساسات، بر منشی
 ریتأث معلمان شغلی مشغولیت بر منش هايییتوانا اثر

 در که است آن از تردهیچیپ هیجانات و احساسات .بگذارد
 و تبیین خصوص در و ستارا این در .رسدمی نظر به ابتدا
 آنان هیجانات بر معلمان منشی هايتوانمندي تأثیر توجیه

 تمایز مثبت هايهیجان از طبقه دو بین )2012( سلیگمن
 که حالی در پایدار. کامروایی و آنی هايلذت شود:می قایل
 از هاییحالت کامروایی شود،می ناشی حسی تجارب از لذت
 به اشتغال از که گیردبرمی در را شیفتگی و جذبه
 است تأییدي نیروهاي از استفاده مستلزم که هاییفعالیت
 هستند منشی صفات تأییدي هاينیرومندي شود.می ناشی
 هايفضیلت با آید،می دست به باالیی هاينمره آنها از که

 عمل بنديطبقه هايارزش در و اندهمبسته خاصی
 هايتوانمندي وسیله نبدی لذا اند.شده تعریف هانیرومندي
 تأثیر معلمان در (مثبت) هیجانات ایجاد در توانندمی منشی
  باشند. داشته معناداري و مثبت

 بود این بیانگر اول فرعی فرضیه تحلیل از حاصل نتایج
 رابطه معلمان شغلی درگیري و منشی هايتوانمندي بین که

 معلمان برخورداري با عبارتیبه دارد. وجود معناداري و مثبت

 نیز آنان شغلی درگیري میزان منشی هايتوانمندي از
 )2018( همکاران و کراسان راستا این در یابد.می افزایش
 مثبت متغیرهاي بر منشی هاينیرومندي که دارندمی بیان
 بر و مثبت تاثیر شغلی دلبستگی مانند شغلی شناختیروان

 همچنین د.دار معکوس رابطه دارند منفی بار که متغیرهایی
 هايتوانمندي که دادند نشان )2015( باولینگ و کرن

 رأس در انصاف و یادگیري به عشق کنجکاوي، قضاوت،
 قابلیت منش هايتوانمندي و دارد قرار هانیرومندي همه
 با پژوهش این نتایج همچنین دارند. را عملکرد بینیپیش
 )،1398( همکاران و خسروجردي پژوهش از حاصل نتایج
 بافقی یاوري و زاده غالم )،1397( خادمی و بستريش
 و مدنی معافی )،1396( همکاران و قادري )،1397(

 در نیز آنان زیرا است؛ جهتهم و همسو )1391( تیمورزاده
 و تبیین در اند.یافته دست مشابهی نتایج به خود پژوهش
 روش از استفاده که نمود عنوان توانمی نتایج این توجیه
 آگاهی و عمیق درك به منجر تواندمی منشی هاييتوانمند

 از معلمان دریافت و شده شخصیتی هايتوانمندي از
 احتمال نتیجه در دهد،می افزایش را شانشغلی هايمهارت
 شغلی درگیري هامهارت با چالش تناسب و خوانیهم

 از استفاده و کشف همچنین یابد.می افزایش نیز معلمان
 که شودمی خودیابی فرایند موجب شیمن هايتوانمندي
 به پرورش و آموزش مراحل تمامی در آن خالی جاي تقریبا
 کارنامه معدل پرورش، و آموزش در که چرا خورد.می چشم
 اما دهد،می نشان را معلمان شغلی موفقیت ،آموزاندانش
 چالش به معلمان آن در که را فردي علمی هايزمینه سایر
 کشف بر تاکید بنابراین .گذاردمی ابهام در شوند،می کشیده

 هايجنبه سایر معلمان منشی هايتوانمندي از استفاده و
 دهدمی قرار تأکید مورد را شغل به آنان اشتیاق و دلبستگی

 در گردد.می آنان شغلی درگیري افزایش موجب امر همین و
 باعث منشی هاينیرومندي از استفاده گفت توانمی نهایت
 و بیشتر ذهنی) (روانی، بهزیستی و بوده شادتر فرد شودمی

 به اعتماد و خودکارآمدي باشد؛ داشته کمتري افسردگی
 داشته را اهدافش به رسیدن توانایی به باور و بیشتر نفس
 و سرزندگی و انرژي ببخشد؛ بهبود را خود نفس عزت باشد؛
 از کمتري سطوح کند؛ تجربه را بیشتري روانی نشلط
 به دسترسی احتمال باشد؛ پذیرانعطاف کند؛ تجربه را استرس
 در بهتري عملکرد باشد؛ داشته را بیشتر رضایت با اهدافش
 شغلش به نسب بیشتري تعهد احساس باشد؛ داشته شغلش
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 از نهایت در شخصی، توسعه و رشد نتیجۀ در و باشد داشته
 نیز بیشتري شغلی درگیري و اشتیاق دلبستگی، سطح

 .شود برخوردار
 دوم فرعی فرضیه هايداده تحلیل از حاصل نتایج
 هیجانات و منشی هايتوانمندي بین که بود این بیانگر
 با عبارتی به دارد. وجود معناداري و مثبت رابطه معلمان

 هیجانات میزان منشی هايتوانمندي از معلمان برخورداري
 بیان )2014( جانسن راستا این در یابد.می افزایش نیز آنان
 متغیرهاي ایجاد در منش، نیرومندي حقیقت در که داردمی
 بهزیستی خاص طور به و بوده مؤثر گرامثبت یشناسروان
 همچنین .کندمی بینیپیش شخصیت از فراتر را ذهنی

 نیرومندي عامل پنج که داد نشان )2011( 1باي پژوهش
 سرزندگی و نشاط و عشق قدردانی امید، کنجکاوي، کلیدي
 .داشتند افسردگی با منفی ارتباط و شادي با مثبتی ارتباط
 و افسردگی کنندگان بینیپیش ترینقوي کنجکاوي و امید
 با حاضر پژوهش از حاصل نتایج همچنین .بودند شادي
 )،1398( همکاران و خسروجردي هايپژوهش نتایج

 )،1396( همکاران و ذکاتی )،1397( خادمی و شبستري
 و کرن و )2016( وانگ و وانگ )،1395( همکاران و غیاثی
 نیز آنان که چرا باشدمی جهتهم و همسو )2015( باولینگ

  یافتند. دست مشابهی نتایج به خود هايپژوهش در
 که گفت توانمی نتایج این توجیه و تبیین در
 پرورش و هاتوانمندي بر تأکید با نگرمثبت یشناسروان

 هیجانات و ساساح افزایش در است توانسته استعدادها
 احساسات افزایش واقع در باشد. مؤثر مثبت تفکر و مثبت
 که هستند عواملی از ناکارآمد هاينگرش کاهش و مثبت
 در اینکه به توجه با است، افراد روانی سالمت دهنده نشان
 زیستن، شاد و شادمانی افزایش بر نگرمثبت یشناسروان
 شده تاکید هاوانمنديت و قوت نقاط از استتفاده افکار، اصالح
 موجب نگريمثبت آموزشی جلسات و تمرینات است،
 هايتوانمندي بر تاکید شناختی،روان هايحالت افزایش
 به منشی هايتوانمندي است. شده آنها پرورش و منش
 ارتقاء و رشد با که فرآیندهایی یا شناختیروان اجزاء عنوان
 هايوانمنديت لذا شوندمی مطرح است مرتبط هافضیلت
 مذهب، با شادي به ايریشه معنادهی با اغلب شخصی
 کنجکاوي و تمایل/رغبت امیدواري، قدردانی، و سپاس

                                                
1. Bai 

 و قدم ثبات امیدواري، کنجکاوي، تمایالت، است. مرتبط
 که آنهایی و دارد شادي با ايریشه درگیري اغلب ها،دیدگاه
 با اغلب دارند، قرار شادي بخشلذت مسیر در اغلب
 است همراه عشق و اجتماعی هوش امید، رغبت، طبعی،شوخ

 به توجه با و پژوهش موضوعی ادبیات به توجه با بنابراین
 هايتوانمندي تاثیر خصوص در جاري پاراگراف در آنچه
 هر که نمود اذعان توانمی گردید، بیان هیجانات و منشی
 هب باشند برخوردار منشی هايتوانمندي از معلمان اندازه
 برخوردار بشتري مثبت احساسات و هیجانات از اندازه همان
 با نمود بینیپیش توانمی راستا همین در و گردندمی

 و احساسات از معلمان منشی هايتوانمندي افزایش
 برعکس. و شود کاسته نیز آنان منفی هیجانات
 بیانگر سوم فرعی فرضیه فرضیه تحلیل از حاصل نتایج

 معلمان شغلی درگیري و معلمان جاناتهی بین که است این
 اندازه هر عبارتیبه دارد. وجود معناداري و مثبت رابطه
 میزان همان به کند پیدا افزایش معلمان هیجانات میزان

 معافی راستا این در یابد.می افزایش نیز آنان شغلی درگیري
 هوش متغیر بین که دادند نشان )1391( تیمورزاده و مدنی

 وجود معنادار همبستگی کارکنان شغلی رگیريد و هیجانی
 (خودآگاهی، هیجانی هوش هايمؤلفه اساس بر و دارد

 توانمی روابط) ساماندهی و اجتماعی آگاهی خودمدیریتی،
 کرد. ارایه شغلی درگیري متغیر بینیپیش براي را مدلی

 همکاران و غیاثی هايپژوهش نتایج با نتایج این همچنین
 باشد.می جهتهم و همسو جهاتی از )2011( باي و )1395(
 نتایج با حاضر پژوهش از حاصل نتایج گفت توانمی واقع در

 و تبیین در باشد.می جهتهم و همسو پیشین هايپژوهش
 معلمان گفت توانمی نیز فوق فرضیه از حاصل نتایج توجیه
 با هیجانی تعامالت درگیر روز طول در مدارس در

 با اگر شرایطی چنین در و هستند ارانهمک و آموزاندانش
 مورد هیجانات صرفاً خود واقعی احساسات گرفتن نادیده
 ناهماهنگی دچار احتماالً کنند، وانمود را سازمان انتظار

 به بلندمدت در تواندمی موضوع این که شوندمی هیجانی
 اساس بر دیگر سوي از شود. منجر آنان شغلی فرسودگی
 شغلی فرسودگی دچار افراد که انیزم منابع حفظ نظریه
 برآوردن براي کافی منابع که کنندمی احساس شوند،می

 دلبستگی میزان از نتیجه در و ندارند اختیار در شغل الزامات
 توجه با لذا شود.می کاسته سازمان و شغل به شاناشتیاق و
 در احساسات و هیجانات وجود گفت توانمی عوامل این به
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 شانشغلی درگیري افزایش بر موثر عوامل زا یکی معلمان
 باالي سطوح واسطه به را رویدادها که معلمانی باشد.می

 و ارزیابی مثبت صورتی به شغلشان به اشتیاق و درگیري
 تجربه را مثبت هیجانات از باالتري سطح کنند،می تفسیر
 مثبتی احساسات و هیجانات که معلمانی بنابراین، کنند.می
 به دلبستگی و اشتیاق ضرورتاً اند،پرورانده خود در را

 با افراد چون دهند.می پرورش خود در نیز را شلغشان
 محیط بر زیادي کنترل که کنندمی احساس باال، هیجانات
 و کنندمی تجربه بیشتري لذت بنابراین دارند، خود اطراف
 نیز را موضوع این شوند.می خود کار درگیر بیشتر بنابراین،

 کنترل و اختیار در عمدتاً تدریس چون که داشت نظر در باید
 هیجانات احساس وقتی بالطبع معلم آموز،دانش تا است معلم
 این همه و کندمی تجربه هم بیشتري لذت کند،می باال
  شود.می آنان شغلی اشتیاق و درگیري افزایش موجب موارد

 و پژوهشی هايفرضیه بررسی از حاصل نتایج پیرامون
 درگیري بر منشی هايتوانمندي مثبت تأثیر به توجه با

 معلمان، انتصاب و گزینش در که شودمی پیشنهاد شغلی،

 و شود معطوف آنان منشی هايتوانمندي به بیشتري توجه
 خالقیت همانند: هایی،مؤلفه توانندمی که هاییویژگی
 مدارس در را معلمان ارتباطی الگوهاي و خطرپذیري فردي،
 انتخاب و عالی مدیران نظر مد بیشتر دهند، توسعه
 تاثیر به توجه با .گیرد قرار مدارس در معلمان هايکننده

 به شودمی پیشنهاد معلمان هیجانات بر منشی هايتوانمندي
 براي مناسب الگوهاي ارائه و منشی هايتوانمندي اهمیت
 و هیجانات ایجاد راستاي در هاتوانمندي این ارتقاي

 الزم توجه آن رشد به کمک و معلمان در مثبت احساسات
 هیجانات و شغلی درگیري افزایش منظور به .گیرد صورت
 هايتوانمندي با ارتباط در آموزشی هايکارگاه معلمان
 آگاه توانایی گردد. برگزار پرورش و آموزش توسط منشی
 پذیرش ها،هیجان نامگذاري و شناسایی ها،هیجان از شدن
 جاي به آن با شدن روهروب و لزوم زمان رد منفی هیجان
 در منشی هايتوانمندي ارتقاي پیرامون حدودي تا اجتناب،
 هايتوانمندي هبودب و تقویت لزوم لذا گیردمی شکل معلمان
 یابد.می ضرورت معلمان منشی

 
  منابع
 مقایسه ).1398( علی خادمی، و فائزه شبستر، انتظاري

 رشته اساس بر جویاندانش در منش هاينیرومندي
  .198-191 )،1( 8 ،یشناسروان رویش تحصیلی،

 رابطه بررسی ).1397( مرضیه حاجی، و ارسالن راد، ایرجی
 معلمان در تدریس از ناشی هیجانات و خودآگاهی

 ي،تربیت یشناسروان فصلنامه ها،هنرستان (هنرآموزان)
14)50،( 55-70.   

 محمود حیدري، و حسین پورشهریار، زهرا؛ خسروجردي،
 و نوجوانان منش هايتوانمندي بینیپیش ).1398(

 و پدر با تعارض اساس بر همساالن و والدین به دلبستگی
  .360-347 )،59(11 ،پژوهی خانواده فصلنامه مادر،
 زاده، نیکو میرزا کرد و محدثه کاریاري، حسن نفیسه؛ ذکاتی،

 زنان رد آوريتاب و منش هايتوانمندي ).1396( اله عزت
 )،3(12 ،معاصر یشناسروان عادي، و خانوار سرپرست

710 -716.  
 و محمد اسماعیلی، همایون؛ عباسی، شیرین؛ زردشتیان،

 سازمانی، حمایت درك رابطه ).1394( سعید خانمرادي،
 تربیت معلمان سازمانی شهروندي رفتار و شغلی درگیري
 در سازمانی رفتار مدیریت مطالعات همدان، استان بدنی
  .103-93 )،6(2 ،ورزش

 منصوره ،احمدي شهریاري ؛اله ولی ،فرزاد ؛سعیده ،پیرحسینلو
ی روابط یابیمدل ).1400(  و هدفی هايگیريجهت علّ

 نقش معلمان: در شغلی بهزیستی با شناختی هايارزیابی
 .معلم هايهیجان و شناختی مقابله راهبردهاي ايواسطه
 ،مجازي و آموزشگاهی يیادگیر در پژوهش علمی فصلنامه

8)4(, 67-84.  
 اجراي بر گذار تأثیر عوامل شناسایی ).1395( نرگس رستگاري،
 دانشگاه معلمان دانشجو آموزش در بالینی آموزش
 نوع نای موثر اجراي جهت الگویی ارائه و فرهنگیان
 .اسالمی آزاد دانشگاه ،اراك دکترا، رساله ،آموزش
 و مهوش نوربخش، عباس؛ اري،خدای حوریه؛ تیمورلو، شاهزاده

 الگوي طراحی ).1399( ابراهیم قهفرخی، علیدوستی
 اندازچشم سند رویکرد با بدنی تربیت معلمان توانمندسازي

 ،تربیتی ورزش در پژوهش ایران، اسالمی جمهوري 1404
8 )18،( 91-112.  

 روانی بهزیستی مقایسه ).1397( علی خادمی، و فائزه شبستري،
ش هاينیرومندي و ن رشته اساس بر دانشجویان در م 

 ،کاربردي یشناسروان در پژوهش و دانش تحصیلی،
19)1،( 91 -107.  



 45...      ییمعلمان ابتدا جاناتیه یانجیبا نقش م یشغل تیمنش و مشغول يهايتوانمند ۀرابط یبررس :کارانو هم سولماز فرزانه

 

 تأثیر ).1397( حسین امیر بافقی، یاوري و داریوش زاده، غالم
 انسانی منابع مجله ناجا، کارکنان شغلی دلبستگی بر منش
  .77-102 )،54(13 ،ناجا
 بررسی ).1394( میترا ،عزتی ؛جواد ،پورکریمی ؛محمد ،فرزانه

 شناختیروان توانمندي با ايحرفه هايصالحیت رابطۀ
 علمی فصلنامه .شیروان شهرستان متوسطه دوره دبیران
  .88-69 )،8(2 ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش

 ).1396( مژگان شکرالهی، و محمدباقر کجباف، فرزاد؛ قادري،
 اصالت شخصیتی، هايفضیلت روابط ساختاري الگوي

 در خرد کسب با شخصی رشد براي اقدام و شخصیت
 ،شناختیروان سالمت در پژوهش فصلنامۀ دانشجویان،

11)4،( 15 -1. 

 رواسازي ).1395( زهرا آهنی، و محمد کوهی، حسین؛ کارشکی،
 مشهد، شهر ابتدایی مدارس در معلم هايهیجان مقیاس
  .200-171 )،24( 6 ،تربیتی گیرياندازه فصلنامه
 زاده، احتشام بهنام؛ مکوندي، پرویز؛ عسکري، علی؛ مظلومی،
 اثربخشی مقایسه ).1398( سعید پور، بختیار و پروین
 تنظیم آموزش و نگرمثبت یشناسروان بر مبتنی مداخله
 نامهپژوهش نارانان، گروه منش هايتوانمندي بر هیجان
  .177-159 )،1(10 ،زنان
 رابطه ).1391( ولی زاده، تیمور و مهدي سید مدنی، معافی

 فصلنامه آینده، مدیریت در شغلی درگیري با هیجانی هوش
  .74-65 )،97(23 ،مدیریت هايپژوهش

Bai, Y. (2011). The Relationships between 
Character Strengths and Well-being Status 
of College Students. A Thesis Submitted in 
Partial Fulfillment of the Requirements for 
the degree of Doctor of Philosophy at the 
University of Hong Kong. 

Benson PL, Leffert N, Scales PC, Blyth DA. 
(2012). Beyond the “village” rhetoric: Cre-
ating healthy communities for children and 
adolescents. Appl Dev Sci. 2012; 16(1): 3-
23. 

Dawson, R; Austin, N. (2014). Th consolation 
of character strength in ignatianspirtuality 
and positive psychology. Journal of the 
Way, 5 (3): 7–21 

Elankumaran, S. (2014). "Personality organiza-
tional climate and job involvement: An 
empirical study". Journal of Human Volu-
es, 2: 117-130. 

Grandey, A. A., Diefendorff, J. M., & Rupp, 
D. E. (2013). Bringing emotional labor into 
focus: A review and integration of three re-
search lenses. In A. A. Grandey, J. M. Die-
fendorff, & D. E. Rupp (Eds.), Emotional 
labor in the 21st century: Diverse Perspec-
tives on Emotion Regulation at Work (pp. 
3-27). New York: Psychology Press/-
Routledge. 

Hagenauer, G., & Volet, S. E. (2014). “I don’t 
hide my feelings, even though I try to”: in-
sight into teacher educator emotion display. 
The Australian Educational Researcher, 
41(3), 261-281 

Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & 
Mena, J. A. (2017). An Assessment of the 
Use of Partial Least Squares Structural 
Equation Modeling in Marketing Research. 

Journal of the Academy of Marketing Sci-
ence, 40(3), 414-433. 

Johnsen, C. (2014). Personality Traits and 
Character Strengths as Predictors of Well-
Being. Thesis Submitted in Parital Fulfill-
ment of the Requirements for the Degree of 
Master of Arts in Clinical Psychology in 
the Graduate School, Eastern Illinois Uni-
versity Charleston, Illinois. 

Kern, M.L., & Bowling, D.S. (2015). Charac-
ter Strengths and Academic Performance in 
Law Students. Journal of Research in Per-
sonality .5, 25-29. 

Koyuncu, M., Burket, R. J., & Fiksenbaum, L. 
(2006). "Work engagement among women 
manager and professionals in a Turkish 
bank: potential antecedents and conse-
quences". Equal Opportunities Internation-
al, 25: 299-310. 

Mathisen, G. E., & Bergh, L. I. V. (2016). Ac-
tion errors and rule violations at offshore 
oil rigs: The role of engagement, emotional 
exhaustion and health complaints. Safety 
science, 85, 130-138. 

Raymond, T., & Mjoli, T. (2013). The relation-
ship between job involvement, job satisfac-
tion and organizational commitment among 
lower level employees at a motor-car man-
ufacturing company in Eastern London, 
South Africa. Journal of Business & Eco-
nomic Management. 6(1), 25-35. 

Seligman, M. E. P. (2002). Positive psycholo-
gy: Fundamental assumptions. The Psy-
chologist, 16(3), 126-127. 

Shoshani A, Slone M. (2015). Middle school 
transition from the strengths perspective: 
Young adolescents’ character strengths, 



 1401بهار  )،36فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال نهم، شماره چهارم (پیاپی    46

subjective well- Being, and school adjust-
ment. J Happiness Stud.; 14(4): 1163-1181 

Tenenhaus, M., Esposito Vinzi, V., Chatelin, 
Y.-M., & Lauro, C. (2005). PLS path mod-
eling. Computational Statistics & Data 
Analysis, 48(1), 159–205 

Wang, J., & Wang, Y. (2016). The Impact of 
Character Strengths on Employee Well-
Being: The Mediating Effect of Work- 
Family Relationship. World Academy of 
Science, Engineering and Technology. In-
ternational Journal of Social, Behavioral, 
Educational, Economic, Business and In-
dustrial Engineering, Vol. 10, No. 5: 1561-
1569. 

  

COPYRIGHTS 
 © 2022 by the authors. Licensee PNU, Tehran, Iran. This article is an open access article 
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 Interna-
tional (CC BY4.0) (http:/creativecommons.org/licenses/by/4.0) 


