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Abstract 

This study aimed to explain the teachers' job involvement based on goal 

orientations by the mediating role of teaching emotions. Using random 

sampling method, 228 females (135) and male (116) high school teachers 

were selected from areas of the Tabriz Education Organization. 

Participants completed the Goal Orientations for Teaching (GOT: Butler, 

2007), the Achievement Emotions Questionnaire for Teachers (AEQ 

Teacher: Frenzel et al., 2010), and the Utrecht Work Engagement Scale 

(UWES-9: Schaufeliet al., 2006). Data analysis was performed by 

structural equation modeling. The results showed that mastery goal 

orientation positively predicts teachers' job engagement both directly and 

indirectly through the mediation of positive teaching emotions. In contrast, 

work-avoidance goal orientation negatively predicts job engagement both 

directly and through positive emotions. Also, ability-approach and ability-

avoidance goal orientations predicted more job engagement only 

indirectly and mediated by positive emotions. Despite the significant 

direct effect of mastery goals and work avoidance goals on the teaching of 

negative emotions, but this emotion did not have a significant effect on 

teachers' job engagement. These results highlighted the role of adaptive 

goal orientations in increasing and in contrast, maladaptive goal 

orientations in reducing teachers' job engagement. 
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 اساس بر بدنییتترب معلمان شغلی درگیری علّی تبیین
  تدریس هیجانات و هدف گیریجهت

 
 

 عدنان طباطبائی الهام
 ایران، تهران، اسالمی آزاد دانشگاه، واحد تهران شمال، تربیتی شناسیروان دکتری دانشجوی

 شیشوان جلیلی علی
، تهران، طباطبائی عالمه دانشگاه، تندرستی و ورزشی علوم ژوهشکدهپ، ورزش شناسیروان گروه، استادیار

 ایران

 بیگدلی حسین
 ایران، تهران، آزاد اسالمی دانشگاه، شرقواحد تهران ، تربیتی شناسیروانگروه ، استادیار

 زاده موسی زهره
 ایران، تهران، خواهران پردیس (عصادق ) امام دانشگاه، تربیتی علوم و اسالمی معارف گروه، دانشیار

 چکیده

 قشن به توجه با هدف هایگیریجهت اساس بر معلمان شغلی درگیری تبیین، حاضر شپژوه هدف

 خانم متوسطه دوره معلم 228 تعداد، تصادفی گیرینمونه طریق از. بود تدریس هیجانات میانجی

 پرسشنامه، کنندگانمشارکت. شدند انتخاب تبریز وپرورشآموزش نواحی از( 116) آقا و( 135)

 Frenzel et) معلم پیشرفت هیجانات پرسشنامه، (Butler, 2007) تدریس رایب هدف گیریجهت

al., 2010 )شغلی درگیری کوتاه مقیاس و (Schaufeli et al., 2006 )هاداده تحلیل. کردند تکمیل را 

 تبحری هدف گیریجهت که داد نشان نتایج. گرفت انجام ساختاری معادالت سازیمدل روش با

 مثبت طوربه را شغلی درگیری، تدریس مثبت هیجانات گیری میانجی با هم و مستقیم طوربه هم

 جیمیان با هم و مستقیم طوربه هم کار از اجتناب هدف گیریجهت، مقابل در. کندمی بینیپیش

 و رایشیگ توانایی اهداف همچنین. کندمی بینیپیش منفی را شغلی درگیری، مثبت هیجانات گیری

 بینیپیش را یشترب شغلی درگیری مثبت هیجانات گرییانجیم با و یرمستقیمطور غبه صرفاً نیز اجتنابی

 اما، ستدری منفی هیجانات بر کار از اجتناب و تبحری اهداف مستقیم اثر معناداری وجود با. کردند

 ارانهسازگ هدف هاییریگجهت نقش نتایج این. نداشت شغلی درگیری بر معناداری اثر هیجان این

 درگیری کاهش در را ناسازگارانه هدف هاییریگجهت مقابل در و شغلی درگیری افزایش در را

 .ساخت نمایان معلمان شغلی

 :کلیدی هایواژه
 معلم هیجانات، شغلی درگیری، بدنیتربیت، تدریس هدف گیریجهت

 
 ستا اسالمی آزاد دانشگاهتهران شمال  واحد تربیتی شناسیروان رشته دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله.
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 مقدمه

 به اشاره که است یزشیانگ مفهوم کی یشغل یریدرگ
 دودهمح در یشخص منابع داوطلبانه کارگیریبه و تخصیص

 Christian et) دارد یاحرفه نقش کی شدهخواسته فیوظا

al., 2011.) ازنظر Schaufeli (2017) کی عنوانبه یریدرگ 
 ارک با مرتبط بخشتحقق و مثبت یذهن تیوضع یا حالت

 مشخص 3جذب و 2یفداکار، 1سرزندگی با که شودیم فیتعر
، مختلف شغلی هایحوزه در درگیری ماهیت .شودیم

 غلش با ارتباط در است. بررسیقابل، اختصاصی ایگونهبه
 سکال در معلم یهاتالش بیانگر معلم شغلی یریدرگ، معلمی

 دست به سیتدر از که است 4یحال زمان بر متمرکز لذت و
 کنندهبینیپیش معلمان یریدرگ (.et al. Yin, 2017) دیآیم
 این بر .(Yin et al., 2016) است مثبت یآموزش یامدهایپ

 کارهایراه و علل شناسایی صدد در همواره محققان، اساس
 اردد وجود اعتقاد این اند.بوده معلمان شغلی درگیری افزایش

 یزشیانگ عوامل مثبت امدیپ کی عمدتاً معلم شغلی درگیری که
 از استفاده با (2016)همکاران  و Bermejo-Toro است.

، زشیانگ که دادند نشان یریدرگ و زشیانگ ینظر چارچوب
 توجه با نیز سایرین .ندکیم بینیپیش را معلم شغلی یریدرگ

 اشتهد معلمان شغلی درگیری در تواندمی انگیزه که نقشی به
 رد انگیزش مختلف هایجنبه نقش شناسایی ددص در، باشد

 ینهزم این در که انگیزشی هایسازه از هستند. معلمان درگیری
 5معلمان هدف گیریجهت، داد قرار موردبررسی توانمی

 است.
 ردعملک نییتب در آن تیموفق که هدف گیریجهت هینظر

 اخیر ایهسال در، ییدشدهتأ شرفتیپ تیموقع در یادگیرندگان
 یبرا یچارچوب عنوانبه Butler (2007,2012) سطتو

 تهرف بکار معلمان تدریس هایانگیزه در تفاوت یسازمفهوم
 فقط نه مدرسه که کندمی استدالل Butler (2007) است.
 ابراز هعرص بلکه، زآمودانش پیشرفت و یادگیری یبرا یمکان

 Butler، اساس این بر .است معلمان پیشرفت و شایستگی
 معلمان اهداف یابیارز یبرا یمواز چارچوب کی (2007)
 ـ ییتوانا، 6تبحری گیریجهت 4 شامل که کرد شنهادیپ

                                                           
1. vigour  
2. dedication  
3. absorption 
4. present-oriented 
5. teacher goal orientation 

Butler ) است 9رکا از اجتناب و، 8یاجتناب ـ ییتوانا، 7یشیگرا

& Shibaz, 2008.) بر بیشتر «تبحری اهداف» با معلمان 
 ودخ سیتدر ندیفرا از لذت و سیتدر یستگیشا شیافزا

 شامل «یشیگرا-ییتوانا» اهداف .یشرفتشانپ تا کنندمی تمرکز
 شود.یم سایرین با مقایسه در خود سیتدر یستگیشا اثبات

 با هسیمقا در که نگرانند «یاجتناب ـ ییتوانا اهداف» با معلمان
 از ناباجت اهداف» با معلمان نرسند. نظر به ستهیرشایغ گرانید
 تالش حداقل با سیتدر فیوظا انجام منظوربه نیز «رکا

 دفِه گیریجهت نظریه از گیریالگو با .وندشیم ختهیبرانگ
 معلمان هدف هاییریگجهت که شودمی تصور، آموزاندانش

 شغلی درگیری .گذاردیم تأثیر آنان یآموزش اقدامات بر
 هدف گیریجهت از شدیداً که است معلم عملکرد از ایجنبه
 که دریافتند (2010) همکاران و Retelsdorf پذیرد.می تأثیر

 تناباج اهداف و مثبت کنندهبینیپیش معلمان تبحری اهداف
 غلشانش با معلمان باالی یریدرگ منفی کنندهبینیپیش کار از

 اندداده نشان (Han et al., 2016 )مانند اتمطالع برخی است.
 بر قیممست اثر یاجتناب و گرایشی ییتوانا، تبحری اهداف که

 نیز (2017) همکاران و Yin دارند. معلم شغلی درگیری
 هدافا و تبحری اهداف، یشیگراـ  ییتوانا اهداف که دریافتند
 دارند. معلمان یریدرگ بر مستقیم اثر کار از اجتناب

 رسیبر در بالقوه عامل یک عنوانبه توانندمی نیز هیجانات
 بجارت، شواهد با مطابق گیرند. قرار موردتوجه شغلی درگیری

 و انآن ایحرفه یزندگ رد ایکنندهتعیین نقش معلمان یجانیه
 ,Hagenauer & Volet) دارد رانیفراگ شرفتیپ تجارب

 تدریس ضروری بخش هیجان، معلم هیجانات مدل در .(2014
 از متنوعی طیف معلمان و (Frenzel et al., 2009) است

 تجربه دخو حرفه با ارتباط در را متمایز منفی و مثبت هیجانات
 ،شادمانی، اشتیاق، تهییج، لذت، مسرَّت شامل که کنندمی

 ،خشم، گناه و شرم احساس، غرور، ترحم و دلسوزی، رضایت
 بر که شودیم فرض و شودمی اندوه و ماللت، اضطراب

 ,.Goetz et al) دارد اثر انآن یزشیانگ و یشناخت یندهایفرآ

 درگیری و علمم هیجانات بین رابطه وجود، بنابراین؛ (2015
 ,Burić & Macuka) شواهد طبق است. محتمل آنان شغلی

6. mastery goals 
7. ability-approach 
8. ability-avoidance 
9. work-avoidance 
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 تیارض، اشتیاق مانند مثبت هیجانات مکرر اتیتجرب (2018
 شودمی یشغل یریدرگ باالی سطوح به منجر، 1آسایش و
(Salanova et al., 2014.) 

 انتومی موجود پژوهشی شواهد و نظری مباحث بررسی با
 توانمی را معلمان هیجانات هم و افاهد هم که کرد استنتاج

 رارق موردبررسی شغلی درگیری کنندهتعیین عامل دو عنوانبه
 عاملی دو این که است این شودمی مطرح که مهمی پرسش داد.
 ونهچگ، است شغلی درگیری تبیین، مشترکشان فصل که

 مطالعات هکدرحالی باشند؟ داشته یکدیگر با توانندمی ارتباطی
 نآموزادانش در جاناتیه و شرفتیپ اهداف نیب ابطهر زیادی

 اما، (Pekrun et al., 2014) اندداده قرار موردبررسی را
 را هیجانات و هدف گیریجهت بین رابطه معدودی مطالعات

 Schutz، مشخص طوربه اند.داده قرار موردبررسی معلمان در
 یجاناته، معلمان فاهدا که کنندمی تبیین (2007) همکاران و

 (2017)همکاران  و Wang دهد.می قرار تأثیر تحت را هاآن
 زمونآ مورد معلمان در را متغیرها این یطول و متقابل روابط نیز

 معلمان پیشرفت اهداف که داد نشان مطالعه این دادند. قرار
، رغم هب .کندمی بینیپیش را هاآن تدریس اب بطتمر هیجانات

 رلکنت مدل هایمفروضه مبنای بر اما ،شده یاد اندک هاییافته
 انبوه همچنین و (Pekrun, 2006) پیشرفت هیجانات ارزش ـ

 هیجانات و آموزاندانش پیشرفت اهداف حوزه هایپژوهش
 معلمان اهداف که کرد استنتاج را نتیجه این توانمی، آنان

 کنند.یم تجربه تدریس در آنان که هستند هیجاناتی پیشایند
 ینب تفاوت، معلمان شغلی درگیری خصوص در دیگر نکته

 ندمعتقد محققان برخی نمونه برای است. تخصصی هایحوزه
 سایر هب نسبت کشور در تربیتی معلمان شغلی اثربخشی که

 و بستگیدل عدم از ناشی موضوع این و است کمتر هاحوزه
، ارانو همک کشاورز) باشد تواندمی آنان پایین شغلی درگیری

 درگیری میزان که معلمی تخصصی هایحوزه از یکی (.1393

 بدنییتترب یا ورزش حوزه، است چالش مورد آن در شغلی
 ینا شغلی بستگیدل و درگیری میزان زمینه در هرچند است.
 شواهد اما، شدهگزارش متعارضی نتایج، معلمان از گروه

 آن بر داللت (1390، پورمرادی و نژادحیدری )مانند موجود
، خود غلش به بدنیتربیت معلمان شغلی درگیری میزان که ددار

 ،نتایج این است. متوسط از کمتر حتی یا متوسط عموماً
 و عام طوربه اینکه علت که دهدمی قرار رو پیش رای امسئله

 از گروه ینا در شغلی درگیری آن تبعبه و بستگیدل، استثنا نه
 هایوهشپژ، طرفی از هست؟ چه، نیست باال معلمان

، ردارآذرک و مرادی )مانند بدنیتربیت معلمان بین در شدهانجام
 انگیزش آموزش مثل مداخالتی که است این بیانگر (1398
، تواندمی که است عواملی از گرم عاطفی ـ روانی جو و شغلی

 بهبود را بدنیتربیت معلمان شغلی بستگیدل یا و درگیری
 ببخشد.
 معلمان شغلی درگیری که کرد مشخص پیشینه رمرو
 از یگشایگره که است ابهاماتی و هاچالش دارای بدنیتربیت

 است. آنان شغلی عواطف و هاانگیزه علمی فهم مستلزم هاآن
 که ایسازه عنوانبه هدف گیریجهت حالدرعین

 تواندمی، است افراد زیربنایی هایانگیزه کنندهمنعکس
 اشد.ب معلمان شغلی گیریدر و تدریس هیجانات کنندهتعیین
 رگذاریتأثی و اهداف از تأثیرپذیری به توجه با هیجانات البته

 رمتغی عنوانبه، رابطه این در توانندمی، شغلی درگیری بر
 ودموج شواهد بر تکیه با و اساس این بر کنند. عمل میانجی
 مفهومی مدل آزمون و طراحی چارچوب در پژوهش مسئله

 قتحقی مسئله، مدل این با مطابق شود.می مطرح (1 )شکل زیر
 با تدریس هدف گیریجهت آیا که است این حاضر

 لمانمع شغلی درگیری تواندمی تدریس هیجانات گریمیانجی
 کند؟ تبیین را بدنیتربیت

  

                                                           
1. comfort 
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 .1 شکل

 پژوهش یمفهوم مدل

 
 

 روش

 عادالتم تحلیل روش با و همبستگی تحقیق طرح یک طریق از
 گرفت. قرار آزمون مورد پژوهش یشنهادیپ مدل ساختاری

 دوره بدنیتربیت معلمان یتمام را قیتحق یآمار جامعه
 حدوداً) 1399 -1400 یلیتحص سال در تبریز شهر متوسطه

 هنمون حجم، کوکران فرمول طبق دهد.می لیتشک، (نفر 560
 یخطا زانیم گرفتن نظر در با جامعه از حجم نیا یبرا معرَّف

 گیرینمونه روش با بنابراین .تاس نفر 228 اب برابر، 05/0
 معلم 251، یاحتمال نمونه افت گرفتن نظر در و تصادفی
 معلمان فهرست به رجوع با (116) آقا و (135) خانم متوسطه
 هایکهشب طریق از هاپرسشنامه اینترنتی فرم و شدند انتخاب

 رابرب افراد یسن نیانگیم شد. داده قرار آنان اختیار در اجتماعی
 بود. سال 34/18 با برابر آنان شغلی سابقه میانگین و 19/42 با

 در پژوهش حاضر در ادامه بیان شده است: مورداستفاده سنجش ابزار

 16 پرسشنامه این :1سیتدر یگیری هدف براپرسشنامه جهت
 گذارینمره شد. ساخته Butler توسط 2007 سال درای یهگو
 (ستمین موافق )اصالً 1 از یادرجه 5 لیکرت فیط کی روی آن
 اسیمق خرده 4 دارای و شودمی انجام موافق( کامالً) 5 تا

 ـ توانایی»، «تبحری»، «گرایشی ـ توانایی» هدف گیریجهت
 محاسبه با Butler (2007) است. «کار از اجتناب» و «اجتنابی

 هدف برای را پرسشنامه این درونی همسانی کرونباخ آلفای
 توانایی هدف، 76/0، تبحری هدف، 82/0، رایشیگ ـ توانایی

 کرد. گزارش 78/0، کار از اجتناب هدف و 71/0، اجتنابی ـ

                                                           
1. Goal orientations for teaching (GOT) 
2. Achievement emotions questionnaire for teachers (AEQ Teacher) 

 (1398) یخمس یرمضان و نقش عاملی تحلیل نتایج ایران در
 رایبض و بود پرسشنامه این اصلی عاملی ساختار ییدکنندهتأ

 توانایی ،یتبحر، گرایشی ـ توانایی هدف یبرا کرونباخ آلفای
 78/0، 84/0، 77/0 با برابر بیترت به کار از اجتناب و اجتنابیـ 
 پایایی ضرایب نیز حاضر پژوهش در آمد. دست به 80/0 و

 به 76/0 و 74/0، 83/0، 79/0 با برابر ترتیب به کرونباخ آلفای
 آمد. دست

 12 پرسشنامه این :2پرسشنامه هیجانات پیشرفت معلم
 و شدهیطراح (2010)ن همکارا و Frenzel توسطهای یگو
 سنجد.می را اضطراب و خشم، لذت شامل تدریس هیجان سه
 در غرور احساس سنجش برای گویه 4، حاضر پژوهش در

 بر هاگزینه گذارینمره شد. اضافه پرسشنامه این به تدریس
 تا (1) مخالف کامالً از ایدرجه 5 لیکرت طیف یک اساس
 16 عاملی ساختار بررسی رایب شود.می انجام (5) موافق کامالً
 عاملی تحلیل روش از پژوهش این در مورداستفاده گویه

 بارتلت کرویت آزمون نتیجه شد. استفاده اکتشافی
(0001/0=P,351/2727=χ2) و KMO (87/0) دهندهنشان 

 چهار، کی از باالتر ویژه ارزش معیار با بود. گیرینمونه کفایت
 شد. استخراج خشم و باضطرا، غرور احساس، لذت هیجان
 ؛87/0، غرور احساس ؛90/0، لذت برای نیز آلفا ضریب

 بود. 78/0 خشم و 90/0، اضطراب
 2006 سال درهای یگو 9 ابزار این :3مقیاس درگیری شغلی

 نمره بر هعالو پرسشنامه این شد. تهیه بیکر و شائوفلی توسط
، گیدسرزنمؤلفه  سه قالب در را سازه این، شغلی درگیری کلی

3. Work engagement scale 

 اهداف
 ممعل پیشرفت

 هیجانات
 پیشرفت

 شغلی درگیری

 معلم
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 یدهپاسخ کند.می گیری ه انداز نیز جذب و کار در فداکاری
 تا ()هرگز صفر از لیکرت یادرجه 7 مقیاس اساس بر آن به
 (2006)همکاران  و Schaufeli .است شده تنظیم (هرروز) 6
 این سازه روایی، اکتشافی عاملی تحلیل روش طریق از

 این روایی (1392) حاجلو ایران در کردند. احراز را پرسشنامه
 - همگرا روایی، عاملی تحلیل هایروش از استفاده با را ابزار

 کرونباخ آلفای محاسبه با را آن پایایی و، زمانهم و واگرا
 برای آلفا ضرایب حاضر پژوهش در کردند. گزارش مطلوب

، سرزندگی هایمؤلفه برای ترتیب به و 93/0 مقیاس کل
 .بود 78/0 و 87/0، 85/0 با برابر جذب و فداکاری

 هایافته

 و قیتحق یرهایمتغ به مربوط یفیتوص اطالعات 1 جدول در

 است. شده ارائه رهایمتغ انیم یریمتغ دو یهمبستگ

 .2 جدول

 پژوهش متغیرهای مرتبه صفر همبستگی و معیار انحراف، میانگین
 M S.D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 متغیرها

هدف توانایی ـ 
 گرایشی

           ــ 98/2 89/15

          ــ 33/0** 95/1 38/18 هدف تبحری

هدف توانایی ـ 
 اجتنابی

         ــ 13/0* 35/0** 49/3 74/13

        ــ 38/0** -15/0* 16/0* 54/3 35/10 هدف اجتناب از کار

       ــ -11/0 12/0 25/0** 17/0* 45/2 15/18 احساس لذت

      ــ 30/0** -03/0 20/0** 28/0** 27/0** 38/2 57/17 احساس غرور

     ــ -02/0 -19/0** 33/0** 19/0** -14/0* 14/0* 75/3 52/8 اضطراب

    ــ 54/0** -06/0 -22/0** 38/0** 21/0** -21/0** 08/0 64/3 98/6 خشم

   ــ -08/0 -06/0 29/0** 40/0** -01/0 15/0* 24/0** 15/0* 81/2 35/15 سرزندگی

  ــ 57/0** 07/0 03/0 24/0** 27/0** -12/0 25/0** 34/0** 26/0** 83/2 75/15 یفداکار

 ــ 67/0** 58/0** 03/0 04/0 30/0** 28/0** -05/0 16/0* 31/0** 20/0** 71/2 66/14 جذب )شیفتگی(

 84/0** 83/0** 81/0** -006/0 -003/0 34/0** 45/0** -08/0 19/0** 37/0** 24/0** 73/7 77/45 )کل( درگیری شغلی

                                                                                                    05/0 *P<        01/0 **P< 

 

 ابطهر قیتحق یرهایمتغ نیب موارد از یاریبس در، 1 جدول طبق

 یادارمعن رابطه، موارد از یمعدود در تنها و دارد وجود معنادار

 .شودینم مشاهده رهایمتغ انیم

 و در 1ساختاری معادالت روش با پژوهش مدل آزمون
 مربوط نتایج 1 نمودار شد. انجام AMOS افزارنرم 26 نسخه

 دهد.می نشان را پژوهش مدل آزمون به

  

                                                           
1. Structural equation modeling (SEM) 
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 .2 شکل

 تدریس اتهیجان میانجیگری با شغلی درگیری بر معلم تدریس هدف هایگیریجهت اثر آزمون نتایج

 
 

درگیری شغلی را ، گیری هدف تبحریجهت، 2طبق شکل 
و هدف اجتناب از کار آن را منفی ( P<، 14/0 =β 04/0)مثبت 

(05/0 P< ،13/0 =β) ،مشخص همچنین  ند.نکبینی میپیش
 0001/0) یو معنادار مثبت صورتبه هیجانات مثبتشد که 

P<، 47/0 =β )ما کند ای میبینقویاً درگیری شغلی را پیش
بینی این متغیر نیست. همچنین هیجانات منفی قادر به پیش
تبحری ، (P< ،24/0 =β 01/0)اهداف توانایی ـ گرایشی 

(0001/0 P< ،34/0 =β)  ـ اجتنابی  P< ،24/0 01/0)و توانایی 
=β) منفی  طوربهمثبت و هدف اجتناب از کار  صورتبه
(03/0 P<، 20/0- =β) ،کنندبینی مییشهیجان مثبت را پ .

همچنین نتایج مبیّن آن است که هدف اجتناب از کار 
و هدف تبحری  (P<، 32/0 =β 0001/0)کننده مثبت بینیپیش
هیجانات منفی ، (P<، 20/0- =β 003/0)کننده منفی بینیپیش

 هستند.
                                                           

1. bootstrapping 

 هب زادبرون متغیرهای میرمستقیغ ریمس، 2 شکل با مطابق
 ت.اس اثرگذار مثبت هیجانات ریقط از صرفاً زاددرون متغیر
 توانایی هدف که شد مشخص، 1سازی خودگردان نتایج طبق

 اثر، مثبت هیجانات واسطه با (P ،12/0 =β<01/0) گرایشی ـ
 بر (P ،112/0 =β<01/0) معناداری و مثبت غیرمستقیم

 و (P ،16/0 =β<005/0) تبحری هدف دارد. شغلی درگیری
 اثر، تمثب هیجانات گریواسطه با نیز اجتنابی ـ توانایی هدف

 بیانگر ایجنت سایر دارد. متغیر این بر معنادار مثبت غیرمستقیم
 اداریمعن منفی غیرمستقیم اثر کار از اجتناب هدف که است آن
(02/0>P ،094/0- =β) درمجموع دارد. شغلی درگیری بر 

 واریانس از (2R=50) درصد 50 مدل این که شد مشخص
 دول)ج مطلوبی برازش از وکند یم تبیین ار شغلی درگیری

 است. برخوردار (4
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 .4 جدول

 پژوهش مدل برازش هایشاخص
 2χ /df2χ GFI AGFI NFI CFI RMSEA آزمون

 038/0 99/0 96/0 94/0 97/0 36/1 891/36 اصالح از پس

 

 گیرینتیجه و بحث

 معلمان تدریس هدف هایگیریجهت نقش پژوهش این در
 هیجانات گریمیانجی با شغلی درگیری تبیین در بدنیتربیت

 ممستقی اثرات بررسی در گرفت. قرار موردمطالعه تدریس
 ،سرزندگی، دارند تبحری هدف که معلمانی که شد مشخص
 اننش بیشتر را کار در شدن جذب همچنین و وقف یا فداکاری

 ؛et al., 2016 Han )مانند موجود شواهد با یافته این دهند.می
2016, 2017 ,et al. nYi) شغلی درگیری ایجاد در دارد. تطابق 

 دارند نقش شغلی و شخصی منابع نظیر مختلفی منابع
(Bakker & Demerouti, 2017.) شخصی منابع این از یکی ،

 یدرون انگیزه، هست نیز تبحری هدف دارای افراد ویژگی که
 ارتقاء با تبحری هدف، بنابراین؛ (Choochom, 2016) است

 تغذیه ار شغلی درگیری شخصی منابع از بخشی، درونی انگیزه
 انجام تبحری هدف دارای معلمان چون، این بر افزون کند.می

 دگیرنمی در نظر خود شخصی رشد جهت در را شغلی وظایف
(Butler, 2007)، شوند.می خود شغلی وظایف درگیر شدتبه 

 کاهش باعث مستقیماً کار از اجتناب هدف، نتایج طبق
 از بسیاری با همسو نتیجه این شود.می شغلی درگیری
 سوناهم و (et al. Yin, 2017 ؛et al., 2016 Han) هاپژوهش

 اقدامات با هدف این اندداده نشان که است هاییپژوهش با
 (Yildizli, 2019) شغلی فرسودگی و ناسازگارانه آموزشی

 هم و انیادگیرندگ پیشرفت هدف نظریه در هم است. توأم
 محسوب ناسازگارانه هدف یک، کار از اجتناب هدف، معلمان

 شغلی انگیزش رویکرد چنین اخذ بنابراین؛ شودمی
 در منفی شغلی هایبازده و پیامدها بروز به، ایناسازگارانه

 انجامد.می معلمان
 اناتهیج مثبت کنندهبینیپیش طرفیکاز تبحری هدف

 نفیم هیجانات منفی نندهکبینیپیش دیگر طرف از و مثبت

همکاران  و Wang نتایج با همسو نتیجه این بود. تدریس
 هرابط لذت با معلم تبحری هدف دادند نشان که است (2017)

 ذکورم پژوهش در البته دارد. منفی رابطه اضطراب با و مثبت
 خشم هیجان و تبحری تدریس هدف بین معناداری ارتباط

 و Wang قبلی نتایج با یافته این دیگر سوی از نشد. مشاهده
 متمایز هیجان سه و تبحری هدف بین که (2014)همکاران 

 سوناهم، نداد نشان ایرابطه خشم( و اضطراب، لذت) یستدر
 یادگیری بافت در که شواهدی با نتیجه این البته است.
 ,.Pekrun et al )مانند است گرفته صورت آموزاندانش

 هک گفت توانمی خصوص این در دارد. کامل مطابقت، (2014
 هدف به رسیدن برای چون، دارند تبحری هدف که معلمانی

 طتسل حالدرعین خود شغلی وظایف بر، کنندمی تالش خود
 کنند.می بهتجر بیشتری موفقیت بالطبع و یابندمی بیشتری

 این، است مثبت عاطفی ارزش دارای موفقیت ازآنجاکه
 ساساح نظیر مثبتی یجاناته تجربه باعث تواندمی موضوع

 هدف به مربوط نتایج، مقابل نقطه در شود. لذت و غرور
 تجربه کاهش باعث هدف این که داد نشان کار از اجتناب

 معلمان در منفی هیجانات تجربه افزایش و مثبت هیجانات
 شینپی تحقیقات نتایج با کامل طوربه نتیجه این شود.می

(Wang et al., 2017, 2014) این با افراد دارد. ابقتمط 
 و غیرمنتظره وظایف و کار با مواجهه از، گیریجهت
 تمرمس داشتن با بنابراین، ترسندمی کار در اضافه هایچالش
 یطرف از کنند.می تجربه مکرراً را اضطراب، هاییدغدغه چنین
 اب زمینه این در و شوند ناخواسته امور مانع توانندنمی چون

 کنند.می تجربه نیز را خشم، شوندمی جهموا هاییناکامی
 لشغ به ایعالقه معموالً، افرادی چنین که داده نشان هاپژوهش

 در وقتی بنابراین، (Retelsdorf et al., 2010) ندارند خود
 بخشلذت کار آن انجام طبیعتاً، باشد نداشته وجود عالقه کاری

 کندمین کسب موفقیتی یا شرایطی چنین در فرد و بود نخواهد
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 لقائ موفقیت آن برای ارزشی چون، موفقیت صورت در یا و
 دو به طمربو نتایج کند.نمی نیز غرور احساس بنابراین، نیست
 برخالف که داد نشان، اجتنابی و گرایشی توانایی هدف

، هدف دو این (2017 ,2014)همکاران  و Wang پژوهش
 اثر و کنندمی بینیپیش مثبت را تدریس مثبت هیجانات
 هاسوییناهم این مورد در ندارند. منفی هیجانات بر معناداری

 هایپژوهش در اینکه نخست، داشت توجه نکته چند به باید
 هاهیجان و کلی هدف یک قالب در توانایی اهداف، یادشده

 .اندگرفته قرار تحلیل مورد مجزا هیجان سه صورتبه نیز
 دهش استفاده کلی سازه دو قالب در هاهیجان اینجا در آنکهحال

 نای که شودمی گفته گرایشی توانایی هدف مورد در است.
 و آوردمی به وجود تدریس سمت به مثبت عاطفه یک هدف
 یاجتناب توانایی هدف مورد در اما، شودمی لذت افزایش باعث
 زا اجتناب افراد این هدف چراکه، است انتظار برخالف نتایج
 ,.Han et al) است تدریس در تیآ شکست یا شایستگی عدم

 سیموردبرر جامعه به مربوط اینتیجه چنین دلیل شاید (.2016
، هدف نوع دو این ازآنجاکه باشد. (بدنیتربیت )معلمان
 چون و هستند مقایسه و رقابت بر مبتنی یا هنجاری
 هب محدود بدنیتربیت معلمان برای ایمقایسه هایموقعیت

 را خود احتماالً افراد بنابراین، ستا خاصی زمانی هایبازه
 بینند.می مستمر ارزیابی چالش معرض در کمتر

 خصمش شغلی درگیری بر تدریس هیجانات اثر بررسی در
 غلیش درگیری توانندمی تدریس مثبت هیجانات تنها که شد

 بینیپیش به قادر منفی هیجانات و کنند بینیپیش را معلمان
 رابطه هک است شواهدی با همسو یجهنت این نیستند. متغیر این
 گزارش را شغلی درگیری با مثبت هیجانات و عواطف بین

 Moreira-Fontán ؛Burić & Macuka, 2018 )مانند اندکرده

et al., 2019.) که است مفروضه این با راستاهم نتایج این 
 ناختیش کارکرد و تسهیل را گرایشی رفتارهای مثبت هیجانات

 شوندمی شناختی درگیری به منجر متعاقباً و داده گسترش را
(Salanova et al., 20141399، هاشمی و حجازی ؛.) طبق 

 مثبت هیجانات، Fredrickson (2001) 1ایجاد و بسط نظریه
 شخصی منابع و دهدمی گسترش را افراد عمل ـ تفکر خزانه
 نوبههب که سازندمی را مثبت( شخصی باورهای )مثل آنان پایدار

 دهند.می افزایش را شغلی درگیری و سازگارانه عملکرد ودخ

                                                           
1. broad-and-build theory 

، یتبحر فاهدا کرد مشخص، میرمستقیغ اثرات یبررس
 منجر تمثب جاناتیه افزایش با یاجتناب و یشیگرا ـ ییتوانا

 جاناتیه سطح کاهش با کار از اجتناب هدف و شیافزا به
 هجینت نیا ود.شیم یشغل یریدرگ کاهش به منجر بتمث

 نابعم ـ هابایسته ینظر مدل دو توسط که را هاییینیبپیش
 شده یبندصورت، شرفتیپ جاناتیه کنترل ـ ارزش و یشغل

 ,Bakker & Demerouti) اول مدل طبق کند.می تأیید را

 فرد( عواطف و اهداف، هازهیانگ )مثل یشخص منابع، (2017
 مدل در هستند. یشغل عملکرد و یریدرگ مهم یهابینپیش

 ,.Frenzel et al) شرفتیپ جاناتیه کنترل ـ ارزش یرنظ

 یشرفتیپ جاناتیه کینزد یندهایشایپ اهداف، نیز (2009
 بینیپیش را یریدرگ، خود نوبهبه که وندشیم محسوب

 که دهدمی قرار تأکید مورد را موضوع این نتایج کنند.می
 بر که تأثیری با ناسازگارانه و سازگارانه آموزشی اهداف

 لیشغ عملکرد توانندمی گذارندمی معلمان هیجانی ربیاتتج
 ولیانمت برای را پیام این تواندمی نتایج دهند. بهبود را معلمان

 که باشد هداشت بدنیتربیت خاص طوربه و تربیت و تعلیم مانظ
 به، مثبت هیجانات تجربه و شغلی درگیری افزایش منظوربه

 د.بپردازن کار از جتنابا اهداف کاهش و تبحری اهداف ترغیب
، خدمت ضمن یا و معلمتربیت هایبرنامه چارچوب در
 کاهش جهت را ایمداخله و پیشگیرانه بهینه اقدامات توانمی

 کیی دید. تدارک تبحری اهداف تقویت و اجتنابی هایانگیزه
 کهینحوبه، بود پیشینه قلَّت، پژوهش هایمحدودیت از

 با را پژوهش تبیینی و نظری، عملی هایگیریجهت
 پژوهش این در علَّی روابط ساخت. مواجه زیادی هایچالش

 و دهش استنتاج توصیفی تحقیق طرح یک از گیریبهره با
؛ تداش انتظار نتایج این از را محض علیّت استخراج تواننمی

 زا پژوهش این مفروضات پذیریتعمیم و صحت بنابراین
 قرار موردبررسی یدبا آزمایشی و طولی هایپژوهش طریق
 گیرد.

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.
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 منابع

 هکوتا فرم ایرانی نسخة یسنجروان هایویژگی (.1392) ن.، حاجلو
 و دانش (.UWES-9) اوترچت شغلی اشتیاق مقیاس

 .68-61، (52)14، کاربردی روانشناسی در پژوهش
 ابعاد ساسا بر یعاطف یخستگ (.1399) س.، یهاشم ؛ وا، یحجاز

 هاینظام در پژوهش .معلمان جاناتیه و ییگراکمال
 .168-145، (48)14، آموزشی

 شغلی بستگیدل رابطه (.1390) .م، پور مرادی ؛ وص، نژاد حیدری
 هرش متوسطه مدارس جوسازمانی با بدنیتربیت دبیران
 .21-5، (8) 3، ورزشی مدیریت نشریه .اهواز

 سالمت رابطة (.1393) ح.، دیانمحم ؛ وا، فراهانی، ل.، کشاورز
 رشه بدنیتربیت معلمان در یشغل بستگیدل و یروان

، (3)1، ورزش در سازمانی رفتار مدیریت مطالعات .اسوجی
71-78. 

 و یزشیانگ عوامل یبررس (.1398) .ژ، آذرکردار ؛ وج، یمراد
 پژوهش .مدارس در یبدنتیترب آموزش بر مؤثر بازدارنده

 .93-79، (46)13، شیآموز هاینظام در
 یعامل ساختار و ییایپا (.1398) .ز، یخمس یرمضان ؛ وز، نقش

 فصلنامه .سیدرت یبرا معلم هدف یریگجهت اسیمق
 .199-170، (54)15 .یتیترب شناسیروان
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