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 چکیده 

معلمان  گری امیدواری  کاری با میانجی نقش خودکارآمدی در نـشاط  پژوهش حاـضر با هدف بررـسی 

یفی  ت. روش پژوهش توـص ام  معلمان مقطع ابتدایی    انجام گرفته اـس تگی و جامعه آماری ـش همبـس

گیری  نفر بودند که با اـستفاده از نمونه   1500به تعداد    1397- 1396  ـشهر بیرجند در ـسال تنـصیلی 

مدی و  انتخاب گردید. برای سنجش متغیر خودکارآ  نفر   306  برخورداری و جنسیت(، تعداد )   ای طبقه 

نامه لوتانز  ـش ایروم 2007)  امیدواری از پرـس نامه ـش ـش تفاده گردید.  2004)   ( و نـشاط کاری از پرـس ( اـس

نامه  ـش ریب پایایی پرـس ی و برای خودکارآمدی ـض ریب آلفای کرونباخ بررـس تفاده از ـض ، 0/ 84  ها با اـس

ــاط ـکاری    0/ 84امـیدواری   ــیفی  ـها در ســـطح ت برآورد گردـید. تجزـیه و تنلـی  داده  0/ 91و نشـ وصـ

)فراوانی، میانگین و اننراف معیار( و ســـطح اســـتنباطی )همبســـتگی پیرســـون، تنلی  واریانس،  

ــاخـتاری( انجام گرفت. نتایا حاکی از آن بود که خودکارآمدی با   ــیون و الگویابی مـعادالت سـ رگرسـ
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امیدواری اـست.  بینی کننده  پیش   =0Beta/ 73بینی کننده نـشاط کاری و با  پیش  =0Beta/ 55میزان  

ــهر بیرجـند  پیش   =0Beta/ 68چنین امـیدواری ـبا  هم  ــاط ـکاری معلـمان ابـتدایی شـ بینی کنـنده نشـ

د. یافته می  کند  ها نـشان داد که امیدواری نقش میانجی بین خودکارآمدی و نـشاط کاری ایفاء می باـش

 و مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار بود. 

 کاری، امیدواری، معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند : خودکارآمدی، نشاط  واژگان کلیدی

 

 بیان مسأله 

توان آن را از مهمترین  آید و میشمار مینشاط ی ی از نیازهای اولیه فطری و ضروری انسان به

ــالمت خانواده و جامعه به ــت و به تمام نیازهای  عوام  س ــالم دین فطرت اس ــاب آورد. اس حس

رو، به نـشاط و ـشادی و ـشاد زیـستن توـصیه نموده  کام  دارد. از اینطبیعی و فطری انـسان توجه 

تواند داند. اگر رو  با نشاط و قوی باشد، میـسوی کمال میو آن را امری ـضروری برای حرکت به

  تـسری کند. رو  امید و تالش و پیـشرفت در پرتو یک زندگی ـشاد و با نـشاط اـست در جـسم هم

 (.11: 1392فرحزاد،  )

ــ  دنبال  بینی را به اط، جنبه مثبت هیجان اســت که تنرک، فعالیت، خالقیت و خوش احســاس نش

نشاط کاری جذب کار شدن به معنای تمرکز زیاد در کار و غرق شدن  .( 17:  1386رضایی،  )   آورد می 

ت، به  پری می طوری که زمان برای فرد به اـس رعت ـس ت ـس دن از آن برایش مـش   اـس ود و جدا ـش   ـش

 (Baker, Demerouti & Schaufeli, 2005: 667 1390نژاد،  گویان و منمدی حـسینی ، نق  در حق  :

65 .) 

مفهوم نـشاط و ـسه بُعد آن، مفهوم نویی از درگیر ـشدن در کار اـست که پر انر ی بودن در ـسه  

دهد. بُعد جسـمانی به فیزیک بدن، بُعد ف ری به بُعد شـناختی، عاطفی و جسـمانی را نشـان می

نـشاط جـسمانی، احـساس مثبت داـشتن نـسبت   بُعد احـساـسی به روان مربوط اـست.ذهن آدمی و 

ـشود. انر ی عاطفی، ـشور و ـشوق و نیرویی اـست  به کار، باعث ـسالمت جـسمی بهتر و موفقیت می

عنوان تجارب درونی  های اجتماعی اســت. ســرزندگی بهکه در جریان کنش متقاب  و رویارویی

 (.66: 1390  نژاد،گویان و منمدی حسینیحق) سرشار از انر ی و زندگی است
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 دارندسزایی  هاندیشه، نقش بخالقیت    آرامش روحی در   شناسان، عقیده دارند که شادی وروان

الماسی،  ) و  کیوانی  و   (؛4:  1396فدایی  آنان  خالقیت  باعث  معلمان  در  کاری  نشاط  بنابراین، 

شیوهبه اندیشه کارگیری  و  می  هایها  آموزش  در  امر   شود نو  این  کیفیت  و  با  تر یادگیری 

 را در پی خواهد داشت. آموزان و جامعهآموزان و رضایت خاطر و در نهایت موفقیت دانشدانش

طور  نشاط فقو یک احساس خوب نیست، بل ه برای موفقیت هم سودمند است. افراد با نشاط به 

دارند، از سالمت بهتری برخوردارند،  تری  متوسو کارکنان بهتری هستند، دوستان بیشتر و صمیمی 

-های مسالمت کنند. افراد شاد نیز نگرش تری دارند و بیشتر به دیگران اعتماد و کمک می عمر طوالنی 

باعث تشویق، شروع    ط، شا بان یک منیو کاری    (. 45:  1391دنیر،  )   تری دارند جویانه آمیزتر و مشارکت 

وری افراد و  طور مثبت بر روی نگرش و بهره شود که به بخش می های لذت و پشتیبانی از انواع فعالیت 

الماسی،  )   گذارد می   ت ثیر ها  گروه  نیازهای  4:  1396فدایی کیوانی و  بانشاط و سالم،  (. یک شخن 

رو  کند و دنباله طور صنیح برخورد می و در یک رابطه، به   شناسد جسمی و روحی خود را به رسمیت می 

بیشتری    نشاط کاری . فردی که از  تواند مستق  عم  کند رت دیگر، می عبا ارتباط با دیگران نیست. به 

مشارکت   تر، میزان کار مطلوب و گیری راحت برخوردار است، آرامش و احساس امنیت بیشتر، تصمیم 

 :Pressman & cohen, 2005) ای دارد  مندانه بیشتر، زندگی سالم و پرانر ی و در نهایت زندگی رضایت 

گیری کرد که  توان نتیجه بنابراین، می   (؛ 43:  1390سالمی، نجاتی و احمدی،  اال نق  در شیخ   ، 945

 شود. نشاط باعث ایجاد حس توانمندی و خودکارآمدی در افراد می 

شود و از داشتن  چنانچه معلمان در خود احساس توانایی نداشته باشند، باعث افسردگی آنان می 

معلمان، اطمینانی در آنان ایجاد    داشتن خودکارآمدی برای شوند.  نشاط در منیو مدرسه منروم می 

کنند، درباره  های دشوار برآیند. افرادی که به ننو خوبی عم  می کند تا بتوانند از پس موقعیت می 

شود. افزایش خودکارآمدی به معنای اف ار  کنند و عمل رد آنها بهتر می خود احساس خوبی پیدا می 

ن نیازهای دیگران نیست. درست برع س، تعادل بین خود و دیگران نشان  خودخواهانه و نادیده گرفت 

 (. 55:  1388بازارت،  )   توانمندی است   دهنده قدرتمندی 

قضاوت  خودکارآمدی  یا  باورها  تواناییبه  به  فرد  و های  ت الیف  وظایف،  انجام  در  خود  های 

اور به توانایی انجام کار  . خودکارآمدی، داشتن ب(Bandura, 1997:193)  ها اشاره دارد مسؤولیت
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اشاره دارد در موقعیت نوه)  های مختلف شغلی  و  (. خودکارآمدی،  66:  1385  ابراهیم،عبداللهی 

اعتماد انفرادی در توانایی بسیا انگیزه، دانستن منابع و مسیر دستیابی عم  در سطح کارایی  

 (. (Timo, et al. 2016: 7است 

طور مؤثر و عام  درونی هدایت افراد و به  های مثبت و منفی جنبهخودکارآمدی، نفوذ انگیزه در  

 ( ,Fedai cavus & Ayse 246 :2015)ها در زندگی آنهاست اجرای متفاوت وظایف و نقش

و دیگران   را  57  :1384)فرهادی  نفس  به  اعتماد  با  آن  ارتباط  و  نشاط  پژوهشی میزان  ( در 

گیرانه و درمانی به منظور باالبردن سطح  های پیش امهبررسی کردند که نتایا نشان داد، اجرای برن

تواند به بهبود سطح بهداشت روانی و در نهایت باالبردن عمل رد  نشاط در بین دانشجویان می

 تنصیلی دانشجویان کمک نماید.

( در پژوهشی به بررسی روابو خودکارآمدی، حمایت 93:  1391)  شریفیشعبانی، بلوکی و مام 

تدوین مدل ساختاری در  بینیبینی در پیشاجتماعی و خوش بهزیستی ذهنی جهت  کنندگی 

بینی و حمایت اجتماعی  دانشجویان پرداختند که نتایا بیانگر آن بود که خودکارآمدی و خوش

بینی بر شادکامی  چنین متغیرهای خودکارآمدی و خوشدار دارد. هممطلوب بر شادکامی اثر معنی

 نشان داد.دار اثر مستقیم و معنی

امید است.   دارد،  نشاط  با  نزدی ی  رابطه  از متغیرهایی که  نشاط  انعطاف   ،امیدی ی  و  پذیری 

(  17:  1388عابدی و باغبان )،  قاسمی  همطالع  . شوددهد و باعث افزایش رضایت از زندگی میمی

 گردد.منجر به افزایش شادکامی می ، که آموزش امید بوداین  هنشان دهند

از ویژگ  برای آیندهیامید،  به تالش  افراد را  امید، دلی  ای بهتر وادار میهایی است که  کند. 

 بینی و کنترل کرد. توان آینده را پیشزندگی است و این تف ر را در پی دارد که می

در بررسی رابطه امیدواری و شادکامی با رضایت شغلی معلمان    ( 65:  1390)   پور و اعراب شیبانی علی 

دار دارند،  که با هم رابطه مثبت و معنی ر دو متغیر امیدواری و شادکامی، عالوه بر آن نشان دادند که ه 

طوری که معلمانی که امیدواری و شادکامی بیشتری  هر دو با مؤلفه رضایت شغلی رابطه دارند. به 

( در پژوهشی با  33:  1389)   دارند، نمره رضایت شغلی باالتری هم دارند. هزارجریبی و صفری شالی 

به این نتیجه دست یافتند که امید به    نوان بررسی مفهوم شادکامی اجتماعی و عوام  مؤثر بر آن، ع 
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باشد. نتایا  آینده، مهمترین متغیر ت ثیرگذار بر شادکامی اجتماعی با بیشترین ضریب همبستگی می 

ین  گری امیدواری در رابطه ب نقش میانجی در مورد    ( که 1390)   پژوهش حسینی، سروقد و برزگر 

ابتدایی  روان معلمان  داد که   است،   خودکارآمدی و سالمت  نشان  امیدواری  نتایا  و  خودکارآمدی 

تواند نقش  امیدواری می   چنین هم   بینـی سالمت روان هستند. پـیش  به   با هم قادر   ، معلمان زن و مرد 

 . کند   ء گری را بـین خودکارآمـدی و سالمت روان ایفا میانجی 

کدام  باشد، اما هیچ های ذکر شده، نشان دهنده ارتباط متغیرهای مذکور می مبانی نظری و پژوهش 

ها، کمتر  اند و نقش میانجی در پژوهش ها این سه متغیر را با همدیگر مورد تنلی  قرار نداده از پژوهش 

بیشتر درگیر    ، خودکارآمدی این است که افراد به احتمال زیاد مفهوم    مورد توجه قرار گرفته است. 

توان گفت افراد در راستای  می   ، از طرفی   به توانایی خود اعتماد دارند. شوند که در آن  هایی می ت فعالی 

ها، نگرش، دیدگاه و  یک واسطه بین ویژگی   عنوان . خودکارآمدی به کنند باورهای اولیه خود عم  می 

  کننده   بینی ش پی تواند  می خودکارآمدی    ، بنابراین   ؛ کند تبدی  آنها به رفتار و عم ، ایفای نقش می 

هدفی و کسالت در آن منیو معنایی  نشاطی که افراد خود جذب کار شده و بی   . نشاط کاری باشد 

ای  معناسـت و انگیـزه در زندگی خود امید نداشته باشند، زندگی برای آنها پـوچ و بـی   ندارد. افرادی که 

کارآمدی در نشاط کاری  رو، منقق در صدد بررسی رابطه خود از این   . بـرای حرکت نخواهند داشت 

باشد. با توجه به مطالب مذکور، مدل پژوهش  گری امیدواری می معلمان ابتدایی شهر بیرجند با میانجی 

 ترسیم شده است.   1در نمودار  

 

 
 ( مدل مفهومی پژوهش 1 نمودار
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 روش پژوه  

نقش  بررسی  تنقیق  آنجایی که هدف  میانجی    از  با  کاری  نشاط  در  امیدواری  خودکارآمدی 

 1نوع همبستگی   و از  های توصیفیها در ذی  طر معلمان بود، با توجه به ننوه گردآوری داده

و   1397-1396مقطع ابتدایی شهر بیرجند در سال تنصیلی    بود. جامعه آماری شام  معلمان

ه  نفر برآورد گردید که با استفاد  306نفر بودند. حجم نمونه براساس جدول مورگان    1500شام   

ای، ابتدا شهر بیرجند به چهار  جنسیت و برخورداری( چندمرحله)   ایگیری طبقهاز روش نمونه

منطقه تقسیم و از هر منطقه مدارسی به تف یک جنسیت انتخاب و تمامی معلمان آن مدرسه در  

عنوان افراد نمونه انتخاب و نفر به  350  دلی  احتمال ریزش، تعدادپژوهش شرکت داده شدند. به

 مورد تنلی  قرار گرفت. پرسشنامه 294پرسشنامه جمع آوری و از این تعداد،  330عداد ت

)همبستگی،   استنباطی  آمار  و  معیار(  اننراف  و  )میانگین  توصیفی  آمار  از  پژوهش  این  در 

 افزارها، از نرمرگرسیون و تنلی  مسیر( و تنلی  معادالت ساختاری و جهت تجزیه و تنلی  داده

Amos23  و Spss18 .استفاده شده است 

 

 2پرسشنامه لوتانز   الف(

سؤال است که هر    12از این پرسشنامه برای سنجش امید و خودکارآمدی استفاده شد. شام    

درجهخرده مقیاس شش  در  گویه  هر  به  آزمودنی  و  است  گویه  شام  شش  )کامالً مقیاس  ای 

 شود. گذاری مینمره 6-1سؤاالت از مخالفم تا کامالً موافقم( لی رت پاسخ دادند. 

( در پژوهشی، روایی پرسشنامه را  68:  1393)وند، شهنی ییالق و پاشاشریفی  منبی نورالدین

چنین با استفاده از روش تنلی  عام  ت ییدی مناسبه کردند. در  با استفاده از روایی سازه و هم

 دست آمد. به 70/0 امیدو برای  75/0 این پژوهش، آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی

 

 

 
1.  Experimental group 
2.  Lutansh 
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 کاری ب( پرسشنامه نشا 

( استفاده شد.  2004)   1برای ـسنجش نـشاط کاری کارکنان، از پرـسشنامه نشاط در منیو کار شایروم 

ـسنجد.  ـسؤالی، ـسه مؤلفه قدرت جـسمانی، انر ی عاطفی و ـسرزندگی ـشناختی را می   11این پرـسـشنامه  

کامالً مخالف( اـستفاده ـشده اـست. ننوه  - کامالً موافق )   لی رت ای  در این پرـسـشنامه از مقیاس پنا درجه 

سرزندگی را   11- 9فی و  ـــ عاط   8- 5مؤلفه جسمانی،   4- 1ؤاالت  ـــ س .  است    5- 1ها از  گذاری سؤال نمره 

( روایی آن را مورد آزمایش و روایی از نوع  81: 1390)   نژاد گویان و منمدی حســینی ســنجند. حق می 

وری و منتوایی آن را مورد  تفاده از روش تنلی    ـص نامه نیز با اـس ـش ازه پرـس ت یید قرار دادند و روایی ـس

به ـشد. هم  به کردند که  عام  ت ییدی مناـس نامه نـشاط را مناـس ـش چنین آلفای کرونباخ برای ابعاد پرـس

مانی  ناختی  0/ 78  ، انر ی عاطفی 0/ 84  قدرت جـس رزندگی ـش ت آمد که مبی ن پایایی  به  0/ 82  و ـس دـس

دـست آمد که مورد به   0/ 70  مقدار پایایی کلی آن نیز براـساس آلفای کرونباخ، مقدار پرـسـشنامه اـست و  

 دست آمد. به  0/ 91ت یید است. الزم به ذکر است در پژوهش حاضر، آلفای کرونباخ  

 

 های توصیفی یافته

این پژوهش در جمع معلمان ابتدایی شهر بیرجند انجام گرفت که آمار توصیفی پژوهش   

 ذکر شده است. 1 در جدول 
 ( آمار توصیفی پژوهش 1جدول

 درصد فراوانی جنسیت  

 7/34 102 مرد

 3/65 192 زن 

 های استنباطی یافته

چولگی و کشیدگی استفاده گردید  های  شاخن  برای تعیین توزیع جامعه از   ها:نرمال بودن داده

 اسمیرنوف   -آزمون کولموگروف  چنین ازو هم  +( قرار داشتند2و    -2)  و تمامی متغیرها در مندوده

 . شد استفاده

 بیان گردیده است. 2ماتریس همبستگی متغیرهای مذکور در جدول 

 
1. Shyrom 
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 ( ماتریس همبستگی2 جدول

 سرزندگی متغیر
نشاط  

 عاطفی 

نشاط  

 جسمانی
 خودکارآمدی امید

 خودکارآمدی
**462/0 **460/0 **519/0 **730/0 1 

000/0 000/0 000/0 000/0  

 امید
**534/0 **589/0 **661/0 1  

000/0 000/0 000/0   

نشاط  

 جسمانی

**664/0 **653/0 1   

000/0 000/0    

نشاط  

 عاطفی 

**574/0 1    

000/0     

     1 سرزندگی

 

می 2جدول  نتایا   نشان  را  پژوهش  متغیرهای  همبستگی  امید، ،  و  خودکارآمدی  که  دهد 

 بیشترین همبستگی و خودکارآمدی و نشاط جسمانی، کمترین همبستگی را دارند.

 

 بینی کننده نشا  کاری معلمان ابتدایی شهر بیرجند است. ( خودکارآمدی پی 1فرضیه  

 نشاط کاری بینی ( سرمایه خودکارآمدی پیش3 جدول

 B SE Beta t p  بین متغیرهای پیش

 01/0 45/8  21/0 78/1 مقدار ثابت 

 01/0 07/11 55/0 04/0 46/0 نشاط کاری 

 01/0 09/10 51/0 04/0 49/0 جسمانی

 01/0 61/8 46/0 04/0 42/0 عاطفی 

 01/0 65/8 46/0 05/0 47/0 سرزندگی

 R 30/0: R2 30/0: ADJ.R2 :55/0 ن ته
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  30/0که ضریب تعیین اصال  شده برابر با  نشان می دهد که با توجه به این  3نتایا جدول  

چنین کند. هممیبینی  را پیش  کاری  نشاط اریانس مربوط به  و  %30حدود  خودکارآمدی  باشد،  می

کند. با افزایش یک  بینی میرا پیش کاری  نشاط ، خودکارآمدی  P-value=01/0 میزان با توجه به 

اننراف استاندارد افزایش خواهد یافت.   55/0  کاری   نشاط ، نمره  خودکارآمدیاننراف استاندارد در  

بینی را  بیشترین قدرت پیش  =51/0B  جسمانی  کاری، نشاط های نشاطدر بین مؤلفه  از طرفی،

 دارد. 

 ابتدایی شهر بیرجند است. کاری معلمان بینی کننده نشا ( امیدواری پی 2  فرضیه

 بینی کننده نشاط کاری( امیدواری پیش 4 جدول

-متغیرهای پیش 

 بین
  B SE Beta T P 

 000/0 31/6  18/0 17/1 مقدار ثابت 

 01/0 80/15 68/0 03/0 58/0 نشاط کاری 

 01/0 64/14 66/0 04/0 65/0 جسمانی

 01/0 11/12 58/0 04/0 55/0 عاطفی 

 01/0 47/10 53/0 05/0 55/0 سرزندگی

 R 47/0: R2 47/0: ADJ.R2 :67/0 ن ته

 

  47/0که ضریب تعیین اصال  شده برابر با  نشان می دهد که با توجه به این  4نتایا جدول  

چنین با کند. همبینی میرا پیش  کاری  نشاطواریانس مربوط به    % 47حدود  امیدواری  باشد،  می

د. با افزایش یک اننراف کن بینی میرا پیش  کاری   نشاط ،  امیدواری  P-value=01/0  میزانتوجه به  

  از طرفی،.  اننراف استاندارد افزایش خواهد یافت  68/0  کاری   نشاط، نمره  امیدواریاستاندارد در  

 بینی را دارد.یشترین قدرت پیشب =B 66/0ا جسمانی ب طکاری، نشا های نشاط در بین مؤلفه

 بینی کننده امیدواری معلمان ابتدایی شهر بیرجند است. خودکارآمدی، پیش( 3فرضیه 
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 بینی کننده امیدواری( خودکارآمدی پیش 5جدول

 B SE Beta T P   بین متغیرهای پیش

 000/0 88/6   20/0 39/1 مقدار ثابت 

 01/0 22/17 73/0 04/0 71/0 امیدواری 

 R 53/0: R2 53/0: ADJ.R2 :73/0 ن ته

 

  53/0که ضریب تعیین اصال  شده برابر با  نشان می دهد که با توجه به این  5نتایا جدول  

چنین با کند. همبینی میرا پیش  امیدواری   واریانس مربوط به  %53حدود  خودکارآمدی  باشد،  می

با افزایش    از طرفی،   کند. بینی می را پیش   امیدواری ،  خودکارآمدی  =01/0P-valueن  توجه به میزا

اننراف استاندارد در   افزایش خواهد    73/0  امیدواری، نمره  خودکارآمدییک  اننراف استاندارد 

 . یافت

 کند.می ءکاری نق  میانجی ایفا  ( امیدواری بین خودکارآمدی و نشا 4فرضیه  

 باشد.می 6عم  آمد و نتایا به شر  جدول هب 1آزمون سوب  ،برای بررسی فرضیه فوق

 ( آزمون سوب  نقش میانجی امیدواری بین خودکارآمدی و نشاط6جدول

P-value std Sobel test bs as B A 
001/0 04/0 97/8 05/0 04/0 52/0 71/0 

 

نشان    کاریمستقیم امیدواری، خودکارآمدی و نشاط   جدول آزمون سوب  در سنجش مسیر غیر

 نشان از رابطه میانجی  =001/0P-valueو    Sobel test=97/8نتایا با توجه به مقدار باالی    داد که 

 دارد.   امیدواری

کاری با میانجی امیدواری از بینی نشا ( مدل پژوه  مبتنی بر خودکارآمدی پی 5فرضیه  

 برازش الزم برخوردار است.

 ذکر شده است.   2  آموس استفاده گردید و نتایا در نمودار برای بررسی فرضیه فوق، از نرم افزار  

 
1    . sobel 
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 کاری  ( نقش میانجی امیدواری بین خودکارآمدی و نشاط 2نمودار

 

  امیدواری، امیدواری  73/0دهد خودکارآمدی  نشان می   2نتایا معادالت ساختاری در نمودار  

 کند.بینی میکاری را پیشنشاط 11/0 کاری و خودکارآمدینشاط  67/0

 ( برازش الگوی خودکارآمدی، نشاط و امیدواری7جدول

p-value 𝐱𝟐  /𝐝𝐟 DF 𝐱𝟐   RMSEA NFI CFI GfI 

383/0 04/1 4 175/4 013/0 99/0 00/1 994/0 

 

 08/0تا    صفردر دامنه بین    RMSEAدهد که شاخن خطای تقریب  نشان می  7نتایا جدول  

  ؛ است  05/0و باالتر از  383/0برابر با  p-valueچنین مقدار . همقرار دارد و به صفر نزدیک است 

 آوری شده از برازش الزم برخوردار است.های جمعمدل پژوهش با داده ،بنابراین

 

 گیری بحث و نتیجه

  ای که با برطرف مش الت عدیدهدلی   در دنیای رقابتی کنونی و درگیری کاری و ذهنی افراد به

نیاز به انر ی درونی دارند که بتوانند بر این   ، رو هستندهبا آن روب معلمانی که های  نشدن خواسته

کاری در افراد تقویت کرد.   مش الت فائق بیایند. شاید بتوان این انر ی درونی را از طریق نشاط 

عنوان  هکاری ب  دنبال دارد، پس نشاط هب  زندگی ی نواخت و فشارهای کاری، خستگی و مالل روحی

امر باعث ش    ،یک  عاملی  موضوع که چه  است. درک  نشاطضروری  در    گیری    معلمان کاری 

(.  1397و عس ری،  خسروی  )  کندگونه رفتارها میکمک شایانی در هدایت و افزایش این  ،شودمی
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باید مورد پژوهش قرار بگیرد که چه  در متن مقاله، درباره مبانی نظری نشاط کاری بنث گردید. لذا 

ای در آینده کشور که از طریق آموزش به  کننده که نقش تعیین   - عواملی در نشاط کاری معلمان  

تواند خودکارآمدی یا همان اعتماد به  نقش دارد. ی ی از این عوام  می   - کنند  آموزان ایفاء می دانش 

که ضریب تعیین اصال  شده  با توجه به این   دهد نشان می   1نفس باشد. نتایا این پژوهش در فرضیه  

کند.  بینی می را پیش   نشاط کاری واریانس مربوط به    % 30حدود  خودکارآمدی  باشد،  می   0/ 30برابر با  

کند. با افزایش  بینی می را پیش   نشاط کاری ،  خودکارآمدی   P-value= 0/ 01  میزان چنین با توجه به  هم 

اننراف استاندارد افزایش خواهد یافت.    0/ 55  نشاط کاری ، نمره  خودکارآمدی یک اننراف استاندارد در  

(،  1394)   (، جلیلی و فروزان 57:  1384)   های فرهادی و دیگران نتایا این پژوهش در راستای پژوهش 

( که خودکارآمدی  93:  1391)   شریفی ( و شعبانی، بلوکی و مام 139:  1391) میرحیدری و دیگران  

باشد. خودکارآمدی عام  درونی هدایت افراد و  کاری است، می اشتیاق کاری و  بینی کننده نشاط پیش 

 ,Fedai cavus, & Ayse)  باشد  تواند ها در زندگی آنها می طور مؤثر اجرای متفاوت وظایف و نقش به 

ای که انجام یک عم  از طریق حالت عاطفی  هنگام   را به   میزان اعتماد خود   مردم.  (248 :2015

واکنشسنکنند، میتجربه می و ترس های عاطفی منفی، همجند.  فشار عصبی  چون اضطراب، 

  . )urbanoglou,Kerap S :2003 637)  دهد های مرتبو با خودکارآمدی را تنزل  تواند دیدگاهمی

می ارتباط  در  فرد  درونی  انگیزه  با  خودکارآمدی  خودکارآمدی  دارد  پناباشد.  (  الف  :مشخصه 

اساس   خودکارآمدی (  ج   ؛ ب( همیشه فضایی برای پیشرفت دارد  ؛ وابستگی به ناحیه خا  دارد

دی  ــودکارآمـخ  (ذ   ؛ د( خودکارآمدی توانایی نفوذ روی دیگران را دارد  ؛ تمرین یا دانشوری است

دهد چنانچه بتوان به . این موضوع نشان می(Li Guangyiy, 2016: 47)  یر استـال تغیــح  در

  هستند و انر ی در درون افراد نهفته است، آنها از نشاط  ودکارآمدخ  آنها  افراد تلقین کنیم که

شود. شدت اطمینان افراد در  شوند و کارایی و عمل رد آنها دوچندان میکاری الزم برخوردار می

اثر   ،های خا  تالش خواهند کردکردن موقعیت  که آیا آنان برای ادارهمورد خودکارآمدی، بر این

  نقش خودکارآمدی در عمل رد افراد و نشاط  ،ژوهش و مطالب نظریگذارد. با توجه به نتایا پمی

و آموزش   ء قابلیت ارتقا   ، شناختیهای سرمایه روان کاری آنان منرز است. خودکارآمدی از مؤلفه

در خودشناسی و ایجاد حس اعتماد به نفس در    معلمان توان با آموزش به  می  ،بنابراین  ؛ را دارد
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جهت انجام    به سمت و  شود، این انر ی درونی آنان راایجاد می  معلمانآنان و انر ی درونی که در  

 تنریک کرد.  ،وظایف

حدود امیدواری    .باشدمی  47/0ضریب تعیین اصال  شده برابر با  نتایا فرضیه دوم نشان داد که  

-P= 01/0  میزانچنین با توجه به  کند. هم بینی میرا پیش  کاری   شاطنواریانس مربوط به    %47

value  امیدواریکند. با افزایش یک اننراف استاندارد در  بینی میرا پیش  کاری   نشاط ،  امیدواری  ،

یا  68/0  کاری   نشاطنمره   افزایش خواهد  استاندارد  نتایااننراف  پژوهش  فت.  راستای    این  در 

( و  32:  1389)  (، هزارجریبی و صفری شالی 65:  1390)  شیبانی   اعراب پور و  های علیپژوهش

  شادکامی و نشاط امیدواری با  در مطالعه آنها،  که  ( است1397)  خسروی، پورشافعی و طاهرپور

بینی و . امید، خوشداننداز مهمترین عوام  می را  کاری رابطه مثبت معناداری دارند و امیدواری

یک موضوع مثبت نسبت به آینده   یهایی هستند که نشان دهندهز قابلیت ا  ،اینگری خانوادهآینده

این  .باشندمی احساس  رویدادهای خوب،  این  وقوع  آنها در صورت تالش جدی شما  انتظار  که 

ریزی آینده، موجب شادی پایدار در اینجا و اکنون شده و یک زندگی  حاص  خواهند شد و برنامه

اراده کافی برای    نیزدر مسیر هدف    (. افراد امیدوار55:  1392  ن،سلیگم)  شودهدفمند را سبب می

د. افراد امیدوار در  نکند و هم راه رسیدن به آن را پیدا مینباشرا دارا می  انشرسیدن به اهداف

 ، شوند. به بیان دیگرهایشان کمتر دچار افسردگی، اضطراب و پریشانی میمسیر رسیدن به هدف

  ،امیدواری.  شودمواجه شدن با مش الت، دچار نگرانی و احساس ش ست نمیفرد امیدوار در هنگام  

ها انر ی  کند. امید به انساننیرویی هیجانی است که تخی  را به سمت موارد مثبت هدایت می 

نشاط   ، پذیریفعالیت آماده شوند. امید به ما انعطاف کند تا برای کار ودهد و آنها را مجهز میمی

کند و باعث افزایش رضایت از  که زندگی به ما تنمی  می التیو توانایی خالصی از مسائ  و مش 

می می شودزندگی  دیگران  احمدی)  دهد،  و    .(3:  1397  ،و  پژوهش  این  نتایا  و  نظری  مبانی 

 دهد. کاری نشان می  های ذکر شده نقش و اهمیت امیدواری را در نشاطپژوهش

 53/0که ضریب تعیین اصال  شده برابر با  دهد که با توجه به اینان مینش  فرضیه سهنتایا  

چنین با کند. همبینی میرا پیش  امیدواری   واریانس مربوط به  %53حدود  خودکارآمدی  باشد،  می



 

 ( 1399  بهار ،  سوم ، شماره  چهاردهم سال  ) اجتماعی خراسان    - فصلنامه علمی مهالعات فرهنگی  | 78

 

به   پیش  امیدواری،  خودکارآمدی  =01/0P-value  میزانتوجه  میرا  یک  بینی  افزایش  با  کند. 

 . اننراف استاندارد افزایش خواهد یافت  73/0  امیدواری، نمره  کارآمدیخود اننراف استاندارد در  

  دیگرانو و  لصادق( و  : د1390)  برزگردر راستای پژوهش حسینی، سروقد و    این پژوهش  نتایا 

 باشد.می (1395)

-خودکارآمدی معلم، یعنی درجه اعتقاد معلم به توانمندی خود در اثرگذاری بر عمل رد دانـش

ثیر بگـذارد،   آموزان تتواند بر کیفیت یادگیری دانشکه مییا باور اعتقاد راسخ معلم به این   ،آموزان

(. از  6:  1390حسینی، سروقد و برزگر،  )  باشنددارای مش   و بی انگیزه    آموزاندانش  حتـی اگـر

عمل رد  منابع   دستاوردهای  فع  معلمان  است.آموزان  دانشخودکارآمدی،  و  کارها    هایالیتدر 

برای گسترش   ر وتفسی  شان را آموزانپیشرفت تنصیلی دانشنتیجه    ، شوندکه مشغول میدرسی 

-فعالیت و  برای درگیر شدن در کارها    آموزاندانش  درباره توانایی کنند وتالش می  باورها و عقاید

شان  و تالش  یامیدوار  ، با این دستاورد عمل رد به آینده  معلماناین    .کنندهای بعدی استفاده می 

نت  دی امنمایند.  را مضاعف می به  باور  اتفاق   جهی داشتن،   هر است.    ی در زندگ  وی شرا  ایها  مثبت 

آموزش   . لذاابدی یم  شیدر آنان افزا  یشغل   تیسازمان باال باشد، رضا  ک ی در کارکنان    دیاندازه ام

 و   یتعامالت اجتماع   شیو با افزا  ی مشارکت اجتماع   تعاون و  هیروح  جادیا  قیاز طر  و پرورش باید

امن  انیم   یمشارکت جمع  برقراری  برابر خطرات و فراهم کند و  را    آنان  ی شغل  ت یکارکنان،  در 

  نا معلم   ی شغل   تیو رضا   دواری یام  ، توانمندی  ه، یروح  ش یباعث افزاو    د ینما  تیحما  ی امواج منف

 . گردد

پژوهش چهارم  فرضیه  غیر   ، نتایا  مسیر  سنجش  در  سوب   امیدواری،    آزمون  مستقیم 

-01/0Pو    Sobel test=97/8نتایا با توجه به مقدار باالی    بود که   کاری   خودکارآمدی و نشاط 

value=    برای    معلمان وقتی که  در نتیجه نشان از رابطه میانجی افراد دارد.    ، است  05/0کمتر از

به هدف    ندمطمئن هست  آنهاضروری است جایی که    غیر  ،، امیدندها اطمینان داررسیدن به هدف

ناامید میند  نخواه این صورت  مفهومند.  شورسید، در  این    های مثبت وهیجان  ،سازی براساس 

مانند   ، هامنفی منصول چنین تف ری هستند. امید با سالمت روانی و جسمی که با انواع مقیاس

مثبت، پرهیز از رویدادهای پرفشار زندگی،  پاسخ مثبت به مداخله پزش ی، سالمت ذهنی، خلق  
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  کند بینی می گشایی همبستگی مثبت دارد و آنها را پیشله نشاط و شادکامی در امور زندگی و مس

 (.5: 1395ران، دیگلو و )صادق

فرضیه   ایننتایا  می  که پنا  نشان  ساختاری  خودکارآمدی  معادالت  امیدواری،   73/0دهد 

نتایا جدول    کند و بینی میکاری را پیش  نشاط   11/0  کاری و خودکارآمدی   نشاط  67/0  امیدواری

است و در دامنه   04/0برابر با    (RMSEA)دهد که شاخن خطای تقریب  نشان می  نیز  برازش

بنابراین   ؛ است  05/0و باالتر از    383/0برابر با    P-valueچنین مقدار  هم  قرار دارد.  ی قاب  قبول 

 از برازش الزم برخوردار است.  ، آوری شدههای جمعمدل پژوهش با داده

  معلمانبرای  های سود و منفعت  ضرورت دارد، آغاز و حف  چرخهکاری    نشاط آنچه برای ایجاد   

بع شغلی و منابع فردی )باورهای  وسیله منا اند که بههایی رو به ترقیها، چرخهاین چرخهد.  باشمی

  نشاطتوانند باعث بروز نتایا مثبت گوناگون از راه  ( جرقه خورده و میامیدواری و خودکارآمدی

عنوان فرد مفید برای  هب  ،برای امرار معاش خود و خانواده خود  معلمان  ، در هر صورت  .کاری شوند

 باعث آسیب   ، روی اجبار، ت راری و ی نواختکار باشند و این کارکردن از  ، باید مشغول بهجامعه

کاری از    شود. نشاط های گوناگون میدیدن افراد از نظر روحی و جسمی در درازمدت و بیماری

به افراد  اهمیت دارد که  نظر  باعث هب  ،کار و شغ   آن  این  و  نگریسته  رفاه  و  تفریح  عنوان یک 

شوند. نتایا پژوهش نشان داد که   جسمیهای روحی و افراد، کمتر دچار بیماری که این  شودمی

پذیر با توجه به آموزش باشد.کاری افراد می  خودکارآمدی و امیدواری از عوام  مؤثر در نشاط

مؤلفه امیدواری بودن  و  خودکارآمدی  می  ،های  پرورش  و  آموزش  مؤلفهسازمان  این  را  تواند  ها 

 گردد.   معلمانکاری   جر به نشاطدهد تا من آموزش معلمان عنوان آموزش ضمن خدمت، به هب
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