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Abstract 

This study aims at explaining the mediating role of self-development on the 

relationship between self-awareness and job performance. The research method was 

descriptive and correlational which was followed with SEM analysis method. The 

research population was comprised of the 2200 staff of the public schools in the 

district one of Shahr-e Ray. Using Cochran sampling formula and stratified random 

sampling method, 150 valid questionnaires were collected. The self-awareness 

questionnaire of Moghimi with the reliability rate of α= 0/85, the self-development 

questionnaire of Abili and Mazari with the reliability rate of α= 0/87, and the job 

performance questionnaire of Byrne et al (2005) and Conway with the reliability rate 

of α = 0/87 were used to collect data. The test of the research model showed that it 

fitted the data. So self-awareness (γ=0/76) has an impact on self-development, and 

self-development on job performance (β=0/57).  Also, self-awareness with the 

mediation of self-development has an impact on job performance (γ=0/38). Finally, 

self-awareness has a direct impact on job performance (γ=0/49). In summary, self-

awareness will bring about better job performance due to its impact on self-

development. 
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و عملکرد  خودآگاهی ةرابطای در  ای خودتوسعه نقش واسطه

 شغلی
 3، کبری خباره2، ابراهیم مـزاری1محمدعلی گودرزی

 ، ایراناستادیار، جهاد دانشگاهی، تهران. 1
 ، ایرانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران رواندانشکدة ، دکتری. دانشجوی 2

 ، ایرانمدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهراندانشکدة ، دکتری. دانشجوی 3

 (94/41/7931تاریخ پذیرش:  ـ 52/40/7931یافت: )تاریخ در

 چکیـده

. روش پژوهش صورت گرفتخودآگاهی و عملکرد شغلی  ةرابطای در  ای خودتوسعه پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش واسطه
ی شـررر  7ناحیة پژوهش کارکنان مدارس دولتی جامعة یابی معادالت ساختاری بود.  همبستگی و روش تحلیل مدلـ   توصیفی
ای با اختصـا  متناسـ     گیری تصادفی طبقه گیری کوکران و روش نمونه نفر بود که با استفاده از فرمول نمونه 5544به تعداد 
ای ابیلـی و   ، خودتوسـعه α=52/4( بـا پایـایی   7934های خودآگاهی مقیمـی )  آوری شد. از پرسشنامه معتبر جمعپرسشنامة  724

اسـتفاده   α=51/4( بـا پایـایی   7333( و کونوی )5442) شملکرد شغلی بیرن و همکارانو ع، α=51/4 ( با پایایی7939مزاری )
( و γ=17/4) ای بر این اساس، خودآگاهی بـر خودتوسـعه   .ها داشت شد. بررسی مدل پژوهش نشان از برازش مناس  آن با داده

 ای بر عملکرد شـغلی  گری خودتوسعه جیگذار است. همچنین خودآگاهی با میانتأثیر (β=75/0)ای بر عملکرد شغلی  خودتوسعه
(95/4=γ )طور مستقیم بر عملکرد شـغلی   است. نرایتاً، خودآگاهی به گذارتأثیر (03/4=γ )گـذار اسـت. بـه طـور خ صـه     تأثیر، 

 ای عملکرد شغلی برتری را به ارمغان خواهد آورد. خودتوسعه بر تأثیرتوان گفت خودآگاهی با  می

 کلیدواژگان
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 مقـدمه

گذاری در آن است.  وپرورش و سرمایه یافته مرهون توجه به آموزش پیشرفت جوامع توسعه

وپرورش در دنیای امروز، این  سنازمان منییریت و کارکینان  را      با توجه به اهمیت آموزش

 و همکاران باشیی )یکتای طلبی که بتوانیی عملکردی با حیاکثر کارای  و اثربخش  داشته  م 

بنه  . عملکنرد شنغل    استموفقیت سازمان  دهییة نشان 4 عملکرد شغل زیرا ،(4621: 4931

 Masa’deh) شود انجام م شیه،  تحقق اهیاف تعیی  برای برد عملکرد سازمان و میظور پیش

et al 2017: 244 .)ارکینان  ها به چگونگ  عملکرد ک ها و مؤسسه بقا و تیاوم فعالیت سازمان

گنذاری   سنرمایه بنردن عملکنرد کارکینان     های مختلف برای بنا   بستگ  دارد و در سازمان

هنا پنایی  بنودن مینعان عملکنرد       یک  از مشکالت اساس  سازمان ،شود. در حال حاضر م 

و  آبنادی  فیض کیی )عرب ناپذیری به سازمان وارد م  شغل  کارکیان است که صیمات جبران

ارائن   عملکرد پایی  کارکینان و نبنود کارکینان میاسنر، بنرای       چون. (22: 4939 همکاران

ها را در محیط رقابت  امروز دچار مشکالت عیییه خواهنی کنرد )عباسن      سازمان ،خیمات

 مسنتثیا  نینع از این  قاعنیه    ،های اجتماع  کلییی سازمان در جایگاه ،میارس(. 401: 4932

 معاوننان  ،اعم از معلمان، مییران ن  ن خودعملکرد شغل  کارکیاموضوع نیستیی و همواره با 

 انی.   مواجهای  عملکردها میاوم  یو چگونگ  ارتقا ن

 شنود  گفتنه من    . زینرا ای مورد توجه قنرار گینرد   ای و زمییه وظیفه  از نظر باییعملکرد 

بخش نیست که فقط مطابق نیازهای شغل  عمل کینیم، بلکنه نیناز اسنت فراتنر از       رضایت

رو توجه به  ازی  .(Parker et al 2006; Sonnentag & Frese 2002کییم )ر کانیازهای رسم  

آمنیه از   های پیش مهم است تا بتوان به چالش 9ای در کیار عملکرد وظیفه 6ای عملکرد زمییه

عملکرد شغل  متأثر از عوامل زیادی اسنت  عنوامل     عملکرد شغل  پاسخ کامل  داد.ناحی  

اگر مورد توجه قرار گیرننی، سنبر بهبنود عملکنرد کارکینان       ،(6000) 1پترسونگفت  که به 

گذارنی. یکن  از عوامنل منؤثر بنر عملکنرد شنغل         م  و بر امور دیگر سازمان اثرشونی  م 

                                                                                                                                        
1. Job performance 

2. Contextual performance 

3. Task performance 

4. Peterson 
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فرد و سنازمان  توسع  طلبی که به طور میاوم سبر  کارکیان است و رویکردی را م توسع  

اشاره کنرد   4ای توان به خودتوسعه م  تازگ  معرف  شیه است، که به ،. از ای  رویکردهاشود

 (.49: 4939)ابیل  و معاری 

دقنت   از کلمات تخصصن  و عبنارات بنه    6گوی و ای قلمروی  گفت رویکرد خودتوسعه

و  ،فرد را با تأکیی بنر ارزش، آگناه   توسع  کیی که ظرفیت یادگیری و  شیه ایجاد م  ساخته

ای  اگرچنه خودتوسنعه   (.5: 4931ی منعار و  )گنودرزی  بخشنی  خود فرد ارتقا م مسئولیت 

ه نشنی خود نیع هیوز بنه شنکل کامنل بررسن       ،راه  محتمل به سوی عملکرد شغل  است

گنوی   و یک رویکرد بنا قلمنرو گفنت   میعل  به  ،ای خودتوسعه ،شیهگفته است. همچیان که 

منعاری  و  )میرکمنال  دارد زینادی   ةنشنی  و ابعاد شیاختهاست متفاوت و جییی، هیوز مبهم 

 پرداخت  به ای  متغیر مهم را نیع مورد تأکیی قرار داده است.موضوع که ای    (55: 4932

دارد و اساساً انسان در بستر خودآگناه  اسنت کنه     9ای ریشه در خودآگاه  خودتوسعه

گراینان و   عمنل  از سنوی  کنه  خودآگاه  میت  طنو ن  اسنت  پردازد.  ای م  به خودتوسعه

(. Sutton 2016: 645ای می نظر قنرار گرفتنه اسنت )    ودتوسعهراه  برای خمثاب  محققان به 

 Fenigstein et alیافته از خود هنم هنیف اسنت هنم وسنیله )      آگاه  افعایش شود م گفته 

1975: 522.) 

اهمیت خودآگاه  فراتر از خوب بودن و سالمت روان  است و شامل یک اثر قوی بنر  

 دادن بر تفکر و هوشیاری، پشتکار در انجام کارکردهای روزانه است. عالوه بر آن، با تمرکع

 گنذار خواهنی بنود   تأثیرگونه بر عملکنرد   و بیی  یابی م وظایف مربوط به عملکرد افعایش 

(Feldman et al 2014: 158). بنییل   هنا و نقنش بن     به اهمیت عملکنرد در سنازمان   ا توجهب

شنی  پرداخته  موضوعاتپژوهش حاضر به ای   در ای مبتی  بر خودآگاه  افراد، خودتوسعه

ای  ای نقش  واسنطه  که آیا خودتوسعه بودنیپاسخ بیی  سؤال کلییی  پژوهشگران در پ  و

 ؟کیی م خودآگاه  و عملکرد شغل  ایفا   در رابط

                                                                                                                                        
1. Self-development 

2. Converestational domain 

3. Self-awareness 
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 پژوهشپیشینة مباني نظری و 

 خودآگاهي الف(

توجه فنرد  کانونِ  ْ تعریف شیه است که در آن خود 4خودآگاه  یک وضعیت خودتمرکعی

(. Duval & Wicklund 1972; Davis & Franzoi 1999; Silvia & Duval, 2001اسنت ) 

هنای اثنربخش    العمنل  عکساست و کاربردهای  برای  6رزیابانهخودآگاه  یک فراییی خودا

 (.Sharma & Tewari 2016: 15) دارد

میعان آگناه  افنراد از وضنعیت    و ای تعریف شود  توانی به طور گسترده خودآگاه  م 

 & Trapnellنینع در بنر گینرد )   را ها یا روابطشان با دیگران  درون  خودشان تا تعامالت آن

Campbell 1999; Trudeau & Reich 1995.) 

های مختلف  که تحقینق   یک ساختار نظری برجسته، خودآگاه  در اجرا به روشمیعل  به 

و  9خودآگناه  منوقعیت   ها اغلر مانیی تمنایع بنی     بر آن متمرکع است بستگ  دارد و تفاوت

خودآگناه    ).Brown & Ryan 2003: 823) شنونی  مشنخ  من    1غیرمنوقعیت  خودآگناه   

داخلن   را بنا اسنتانیاردهای    خنود  اتوماتیک است که ما در آن اعمال جاری یموقعیت  فراییی

 & Silviaکینیم )  من  اصالح  نیاز داردثبات   که به کاهش ب را کییم و جاهای   مقایسه م خود 

Duval 2001: 231.)  ،نینع   2و خودهشنیاری  5که خودتوجه خودآگاه  غیرموقعیت ، در مقابل

شنیاخت  خنود،    گونه است که در آن فنرد بنر فرایینیهای روان    صفت  شود، گرایش نامییه م 

 (.Fenigstein et al 1975ها متمرکع است ) و روابط بی  آن ،تجربیات درون 

 ای خودتوسعهب( 

رونیه است که افنراد   پیشو شیه، مبتی  بر ابعاد مختلف،  ریعی برنامه یییای فرای خودتوسعه

ای  گیرننی. خودتوسنعه   ای آن را به کار من   برای بهبود عملکرد و دستیاب  به اهیاف توسعه

. اقیامات دهی های سازمان  و تکالیف اجرای  رخ م  میاوم است که درون آموزش یفراییی

                                                                                                                                        
1. Self-focus 

2. Self-evaluative 

3. Situational self-awareness 

4. Dispositional self-awareness 

5. Self-attentiveness 

6. Self-consciousness 
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ی تا اهیاف و نیازهای فنردی خاصن  را منورد توجنه قنرار      ان شیه ای سازمانیه  خودتوسعه

 (.(Annis 2016: 16دهیی 

 ،ای رویکردی است که در آن انسان موجودی با قابلیت خودانییش ، خودآگناه   خودتوسعه

کننه تننوان درد خننوداحترام  و خودارزشنن  و قابلیننت    شننود منن و خودانگیعشنن  معرفنن  

در آن را تقویت کیی و بنیی  ترتینر    یتوان و م دارد مرکع کیترل درون  . نیع خودآغازگری دارد

نشنان دهنی و بنا    پنذیری و خودتعهنیی    خودمسئولیتاقیامات گذشته و آیییه از خود ارتباط با 

: 4932)پنورکریم  و منعاری   کیی ایجاد در خود ای را  ها تمایل به خودتوسعه ویژگ ای  تجمیع 

اسنت   خودرهبریورد تأکیی است. بعی اول ای در پژوهش حاضر در چهار بعی م خودتوسعه (.2

 4یتنأثیر کنه مجموعناً بنرای خود    کینی  اشاره م  های فکری و رفتاری استراتژی آن دسته از به و

 Yu) یک تمایل بییادی درون  نوع بشر اسنت  6کییی که خودگردان  شونی و تأکیی م  استفاده م 

& Ko 2016.)  را  که فرد وضنعیت خنود  کیی  م  اشارهبه هر راه   است و خودمییریت بعی دوم

میاوم است و در یک مرحله به دسنت   ییادگیری و تمری  خودمییریت  فراییی کیی. م مییریت 

دهن    خنودنظم . استده   بعی سوم خودنظم (.(New Zealand Ministry of Health 2014 آیی نم 

تا فرد برای پنذیرش   ییک اشاره م های انگیعش   عاطف  و موقعیتو  به فرایییهای تغییر شیاخت 

بعی چهنارم ینادگیری خنودراهبر     (.Pauen et al 2014) و گرفت  یک موقعیت سازگاری پییا کیی

هنای  متمرکنع اسنت کنه بنرای درگینری و        ها و تواننای   یک فراییی بر مهارتمیعل   که بهاست 

 (.Zhoc & Chen 2014) مشارکت در فراییی یادگیری مورد نیاز هستیی

 غلیعملکرد شج( 

 و مربنوط بنه  یک ارزش جمع  منورد انتظنار نسنبت بنه سنازمان      میعل  عملکرد شغل  به 

. دهنی  زمان  استانیارد انجام من  دورة که یک فرد ط  یک  های مختلف  از رفتار است دوره

تفناوت افنراد    مرتبط باقبل   مطالعاتشیه در  تعریف عملکرد ارائه ،ای  تعریف از عملکرد

 .(Motowidlo & Kell 2012: 92) است 1ای و عملکرد زمییه 9ای در عملکرد وظیفه

                                                                                                                                        
1. Self-influence 
2. Autonomy 
3. Task performance 
4. Contextual performance 
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دهنی و بنه    ای سهم فنرد را از مشنارکت در عملکنرد سنازمان  نشنان من        عملکرد وظیفه

های  کنه   درخواستدهییة  نشاننی و ا که بخش  از سیستم پاداش رسم کیی  م اقیامات  اشاره 

ای  وظیفنه  طور عموم ، عملکنرد   . به(Sonnentag et al 2010: 428) در شرح شغل آمیه است

ترشنیه توسنط    شیه ینا اثنربخش   های  است که مواد را به کا ها و خیمات تولیی شامل فعالیت

توانی ینک   ای همچیی  م  عملکرد وظیفه(. Motowidlo et al 1997: 75) کیی تبییل م سازمان 

( ینک منیل سلسنله مراتبن  از     4330) 4شود که در ای  زمیینه کملنل    ساختار چییبعیی دییه

ای اشناره   هنا بنه عملکنرد وظیفنه     کرده است که پیج منورد از آن معرف  امل عملکرد هشت ع

های ارتبناط   ای غیرشغل ، مهارت های وظیفه ای خاص شغل، مهارت های وظیفه مهارت دارنی:

که هنر ینک از این       و مییریت ،های رهبری نوشتاری و شفاه ، سرپرست  در موارد موقعیت

 .های  هستیی ی زیرمؤلفهدارا ،خود ،پیج عامل عملکرد

ای شامل رفتارهای  است که به طور مستقیم با عملکرد سنازمان  ارتبناط    عملکرد زمییه

ای  کییی. عملکرد زمیینه  شیاخت  حمایت م  اجتماع  و روانو  اما از محیط سازمان   نیارنی

 های  است کنه بنه طنور رسنم  در     شامل فعالیت . چونای است متفاوت از عملکرد وظیفه

ای و بنه طنور    شرح شغل افراد نیامیه است. ای  نوع عملکرد با تسهیل در عملکنرد وظیفنه  

طنور کنه    همنان  (.Sonnentag et al 2010: 429) غیرمستقیم در عملکرد سازمان  نقنش دارد 

ای نیع مورد تأکینی اسنت کنه در این       ای، عملکرد زمییه شی، عالوه بر عملکرد وظیفهگفته 

اننی کنه شنامل     ای را برشنمرده  زمییه ( پیج دسته عملکرد4339)وییلو و موتو 6زمییه بورم 

  های فراتر از نیازهای رسم  شغل ، تیاوم شور و شوق هیگام  داوطلر بودن برای فعالیت

هنای   که برای تکمیل یک وظیفه مورد نیاز است، کمک به دیگران، پیروی از قوانی  و رویه

 و دفاع آشکارا از اهیاف سازمان است. ،که ناخوشاییینی  حت  زمان  ،دستوری

 پژوهشپیشینة 

از جملنه هنوش    ،تنر  پژوهش پرداخت  خودآگاه  در قالر متغیرهای کنالن پیشیی  بررس  

. اسنت  شنیه ننیرت بررسن     ای نیع به . همچیی  خودتوسعه، را نشان دادهیجان  با عملکرد
                                                                                                                                        
1. Campbell 
2. Borman 
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ملکنرد شنغل  در کمتنر    خودآگاه  و ع  ای در رابط عالوه بر آن، نقش میانج  خودتوسعه

 شود. اشاره م   های مرتبط در ای  زمییه پژوهشبه رو  ازی . است شیهپژوهش  بررس  

صننفات برتننر رابطنن  ( در پننژوهش خننود بننه بررسنن   4935) شپننورکریم  و همکنناران

نتنایج نشنان داد    .و عملکرد منییران منیارس پرداختینی    ،اطالعات بییادی ،ای، دانش خودتوسعه

مثبنت و معینادار   رابطن   محور مییران منیارس   محور و ادبیات ا عملکرد شاخ ای ب خودتوسعه

خودانگیعشن  و  و  خودآگاه رابط  ( در پژوهش خود به بررس  4935دریای  و کیمیای  ) .رددا

نتنایج   .یین بنا عملکنرد شنغل  معلمنان پرداخت    ن   های هوش هیجان  مؤلفهبه میعل   ن  خودکیترل 

( بنه بررسن    4931) شیکتای  و همکاران .را نشان دادها با عملکرد مثبت ای  متغیررابط  وجود 

 . نتیج  پنژوهش ایشنان  وپرورش پرداختیی هوش معیوی و عملکرد شغل  کارکیان آموزشرابط  

( در پنژوهش  4939) شگذار است. ابیل  و همکناران تأثیرنشان داد خودآگاه  بر عملکرد شغل  

در سنه سنط    را ای  خودتوسنعه رابطن    ها آنداختیی. ای و عملکرد پر خود به بررس  خودتوسعه

را نشنان  عملکنرد   بردو سط  صفات برتر و دانش و اطالعات بییادی  تأثیر نتایجْ بررس  کردنی.

( در پژوهش خود نشان دادنی بنی  خودآگناه  و خنودانگیعی    4911) شدهیوی و همکاران. داد

( در 6045کنار )  میصوری و تجربنه  دارد.مثبت  وجود رابط  وپرورش  با عملکرد کارکیان آموزش

پژوهش خود به بررس  نقش خودآگناه  و خنوداحترام  )عنعت نفنس( بنر عملکنرد شنغل         

ها نشان داد خودآگناه  و خنوداحترام     آن  نتایج پژوهش .معلمان میارس شهر کرمان پرداختیی

ش خنود بنه بررسن     ( در پژوه6045) و ادوی  4اوکلارابیی  عملکرد شغل  را دارد.  قابلیت پیش

خودآگناه  بنا عملکنرد و    ها نشنان داد   نتایج پژوهش آن .خودآگاه  و عملکرد پرداختییرابط  

 .دارد های آن ارتباط مثبت و معیادار مؤلفه

 مدل مفهومي پژوهش

خودآگاه  و عملکنرد    ای در رابط ای خودتوسعه در پژوهش حاضر به بررس  نقش واسطه

کنه در آن   شنی ترسنیم و بررسن     4شکل اس، میل مفهوم  ای  اس شغل  پرداخته شی. بر

 سؤا ت پژوهش نیع مشخ  است.
                                                                                                                                        
1. Okpara 
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 . مدل مفهومی و سؤاالت پژوهش1 شکل

 پژوهش روش

کارکینان  آماری شنامل  جامع   .بودطرح پژوهش  همبستگ   روش ای  پژوهش توصیف  و

بنود   ،نفنر  6600بنه تعنیاد    ،شنهرری دولت  ارس می 4ناحی   معاونان و معلمان(و  )مییران

امینای ،   دولت ، غیرانتفناع ، هیئنت   درخشان، شاهی، نمونهد )کارکیان میارس خاص، استعیا

آمناری از  نمونن   انتخاب تعیاد  برای .(نبودنی پژوهشجامع  دانش جعء وو کار ،ها هیرستان

ول ی تعیی  حجم نمونه از فرمشی. برا استفاده ای با انتخاب متیاسر طبقهگیری  روش نمونه

 63تعنیاد   شنی. آوری  پرسشنیامه جمنع   413بیی  ترتینر   .استفاده شی گیری کوکران نمونه

وتحلینل   به میظنور تجعینه    .شیپرسشیامه تحلیل  450پرسشیامه ناق  پر شیه بود و نهایتاً 

 استفاده شی. 1/1افعار لیعرل  یاب  معاد ت ساختاری و نرم ها، از میل داده

 پژوهشبزار ا
( 4930مقیمن  ) پرسشنیام   به میظور سنیجش خودآگناه  از    :خودآگاهی ةنامپرسش (الف

ضنریر   دسنت آمنی.  ه بن  α=15/0 یامهای  پرسش پایای . دارداستفاده شی که دو بعی کلییی 

شنیاخت  و  و  آگناه  ارزشن   و  12/0 خودگشنودگ  و بنازخوردگیری  هنای   لفنه ؤپایای  م

 روای  محتوای آن نیع بررس  و تأییی شی. که دست آمیه ب 19/0 گرایش 

 

 خودآگاهی

 

خودگشودگی و 

 بازخوردگیری

 

 و آگاهی ارزشی

 شناختی و گرایش

 

 ای خودتوسعه

 

عملکرد 

 شغلی

 

 ای عملکرد وظیفه

 

 ای عملکرد زمینه

 

 خودمدیریتی
 

خودرهبری  دهي خودنظم

 یادگیری

 

 خودرهبری

Q1 

Q2 

Q3 



  235     ای در رابطة خودآگاهي و عملکرد شغلي ای خودتوسعه نقش واسطه

ابیلن  و منعاری   پرسشیام  ای از  برای سیجش خودتوسعه :ای خودتوسعهنامة پرسش (ب

دسنت    هب α=11/0 پرسشیامه پایای  .شیاستفاده  داردای  خودتوسعهمؤلف  ( که چهار 4939)

و  ،11/0 درهبریخنو ، 11/0 خودمییریت ، 20/0 ده  خودنظمهای  لفهمؤضریر پایای   آمی.

بنرای بررسن  رواین  این       .دست آمیه ب 11/0 خودراهبری یادگیری )یادگیری خودراهبر(

 .شیپرسشیامه از روای  محتوا استفاده شی که پس از بررس  تأییی 

شنامل دو مؤلفنه اسنت کنه از ترکینر      این  پرسشنیامه    عملکررد شرغلی:   ةپرسشنام ج(

. قابلینت  حاصنل شنیه اسنت   ( 4333کونوی )( و 6005) شهای بیرن و همکاران پرسشیامه

و عملکنرد   13/0 ای عملکنرد وظیفنه  هنای   ضریر پایای  مؤلفه و α=11/0 اعتماد پرسشیامه

برای بررس  روای  ای  پرسشیامه نیع از روای  محتنوا اسنتفاده   دست آمی. ه ب 19/0 ای زمییه

 شی که مورد تأییی قرار گرفت.

 ها يافته

قالنر  شیه بررس  و نتایج در  ا ت مطرحؤاساس چارچوب س رهای حاصل از پژوهش ب یافته

به بررس  نرمنال بنودن متغیرهنا پرداختنه     ا ت اصل ، ؤقبل از بررس  سشی. ال بیان ؤسچیی 

و سنط    202/0 ربنا مقنیا   خودآگناه  بنرای متغینر    اسنمیرنوف ن   آزمون کولمنوگروف  شی.

و متغینر   ،365/0 ط  معیناداری و سن  511/0 ربنا مقنیا   ای خودتوسنعه متغیر ، 151/0معیاداری 

مبی  بر نرمنال بنودن توزینع     0فرض  135/0 و سط  معیاداری 194/0 رشغل  با مقیا عملکرد

با فرض قنرار  ز توزیع نرمال  برخوردارنی. نشان داد ای  متغیرها ابیابرای ،  نکرد.ها را رد متغیر

 برد. کار  هت تحلیل بهآمار پارامتریک را ج توان ای م  در مقیاس فاصله هاداشت  متغیر

دیگنر از   جهت پاسخ به سؤا ت پژوهش و به عبارت  بررس  تأثیر متغیرهای پژوهش بر یک

های برازننیگ    افعار لیعرل استفاده شی. بررس  شاخ  یاب  معاد ت ساختاری و نرم روش میل

 (،GFI(، شناخ  نیکنوی  بنرازش )   χ2/dfمختلف مانیی نسبت مجذور خن  بنه درجن  آزادی )   

، شناخ   RMSEA)(، جذر میانگی  مجذورات خطای تقریر )IFIشاخ  برازنیگ  افعایش  )

( نشنان داد منیل از   AGFI(، و شاخ  نیکوی  برازننیگ  تطبیقن  )  NFIبرازنیگ  هیجارشیه )

 (.4و نمودار  4ها برخوردار است )جیول  برازش نسبتاً خوب  با داده
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 پژوهشهای برازش مدل  . شاخص1 جدول

 χ2/df SRMR AGFI GFI RMSEA NFI NNFI IFI ازنیگ شاخ  بر
 1 - 0 0.9< 0.9< 0.08> 0.9< 0.9< 0.05< 5 -1 پذیرش  دامی

 33/0 31/0 31/0 021/0 35/0 30/0 011/0 21/4 شیه مقیار محاسبه

 
 )ضرایب مسیر( یابی معادالت ساختاری متغیرهای پژوهش . مدل1 نمودار

 
 حالت ضرایب معناداری( )در ساختاری متغیرهای پژوهش یابی معادالت . مدل2 نمودار
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استفاده  t-valueیا همان  tآزمون آمارة جهت بررس  معیادار بودن روابط بی  متغیرها از 

-t، اگر میعان مقادیر حاصله با آزمنون  05/0 شی. به میظور بررس  معیاداری در سط  خطای

value تر محاسنبه شنود، رابطنه معینادار      رگبع ±51/6از  04/0و در سط  خطای  ±32/4 از

، خودآگناه  و  21/2ای  خودتوسنعه شیه مینان خودآگناه  و    محاسبه tاست. مقیار آزمون 

در  16/9 ای با عملکرد شنغل   گری خودتوسعه ، و خودآگاه  با میانج 10/9 عملکرد شغل 

و عملکنرد  ای  خودتوسنعه شیه بی   محاسبه tهمچیی  مقیار  .معیادار بوده است 04/0سط  

میل پژوهش در نمودار  tمعیادار بوده است. سایر مقادیر آزمون  04/0در سط   39/9شغل  

 است. آمیه 6

هنا برخنوردار    توان گفت میل از برازش نسبتاً خوب  با داده یاب  م  بر اساس نتایج میل

و  ای بر خودتوسعه γ=12/0بوده است. بر ای  اساس، خودآگاه  با مقیار ضریر رگرسیون 

بنر عملکنرد شنغل  تأثیرگنذار بنوده اسنت. همچینی          γ=13/0با مقیار ضریر رگرسنیون  

ای با مقنیار ضنریر رگرسنیون     گری خودتوسعه خودآگاه  به طور غیرمستقیم و با میانج 

91/0=γ  طنور مسنتقیم    ای به  که خودتوسعه بر عملکرد شغل  تأثیرگذار بوده است. نهایتاً ای

 (.6( تأثیرگذار بوده است )جیول γ=51/0بر عملکرد شغل  )

 شده در مدل . مسیرهای بررسی2 جدول

 وضعیت ضریر مسیر آزمونآمارة  مسیر

21/2 ای خودتوسعه            آگاه خود  تأییی 12/0مستقیم  **

10/9 عملکرد شغل            خودآگاه   تأییی 13/0مستقیم  **

39/9 شغل  عملکرد ای            خودتوسعه  تأییی 51/0مستقیم  **

16/9 شغل  ای       عملکرد خودتوسعه خودآگاه         تأییی 91/0غیرمستقیم  **

 (p<0/05)05/0داری سط  معیا* ( p<0/01) 04/0داری سط  معیا** 

 بحث و نتیجه

خودآگاه  و عملکرد   ای در رابط ای خودتوسعه تبیی  نقش واسطه پژوهش حاضرهیف از 

ها از جملنه   پژوهش برخ  . ضرورت و نتایج پژوهش حاضر دربودمیارس شغل  کارکیان 
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 ش(، یکتننای  و همکنناران4935(، دریننای  و کیمیننای  )4935) شپننورکریم  و همکنناران

ه است. پرداخت  شییی ی( تأ6045ی  )واد و و اوکلارا ،(4939) ش(، ابیل  و همکاران4931)

هاست و همنواره   ضور کارکیان در سازمانها و ح به عملکرد شغل  همعاد با تشکیل سازمان

دارنی. این  اهمینت     انی تا عملکرد کارکیان را در سط  مطلوب نگه ها در تالش بوده سازمان

 که بتوانی کارکیان را به طور میاوم آمناده نگنه   مؤثریحل  همچیان باق  است و تا کیون راه

و مسنئولیت،  ارزش، آگناه ،   کنه ن   ای دارد شیاسای  نشیه است. اخیراً رویکرد خودتوسعه 

مینابع انسنان  مطنرح     حوزةدر ن کیی   فرض میتسر م  انگیعش را به انسان به صورت پیش

ای اساساً  العمر کارکیان است. خودتوسعه برای تحقق توسعه و یادگیری مادام  تالش وشیه 

شونی  اه م های خود آگ که به نیازها و قوت گیرد و افراد هیگام  خودآگاه  شکل م پای  بر 

پنژوهش حاضننر نشنان داد خودآگنناه  بننر   نتیجنن   کییننی. هنا تننالش من    بنرای ارتقننای آن 

از آن جهت اسنت کنه شنروع و تنیاوم در فرایینی       تأثیرگذار است. ای  تأثیرای  خودتوسعه

از خودآگاه  افراد است. هیگنام  کنه کارکینان بنه آگناه  نسنب        برخاسته ای  خودتوسعه

رسنیی بنه طنور     ای من   و تهییی فردی و حرفنه  ،ها ها، فرصت ضعفها،  نیازها، قوت بارةدر

هنا بنه درجنات  از     و تقوینت قنوت   ،هنا  ضنعف کنردن  نیازها، برطنرف  تأمی  طبیع  برای 

هنا نینع رخ    هنا و دوری از تهیینی   رسیی. ای  فراییی در استفاده از فرصنت  خودانگیعش  م 

یی که بتواننی بنه آگناه  ایجادشنیه     ک های  م  دهی. فرد با خودانگیعش  شروع به فعالیت م 

ای را در سنط  شنیاخت    رو بنه صنورت خودخواسنته ابعناد خودتوسنعه      ازین  . پاسخ دهی

و الگننوبرداری  ،)خنودرهبری(، رفتننار )خودمننییریت (، ینادگیری )خننودراهبری یننادگیری(  

دهی تا بیی  طریق در جهنت تحقنق نیازهنا و اسنتفاده از      ده ( از خود نشان م  )خودنظم

 ها و مانیی آن خود را توسعه دهی. فرصت

عالوه بر آن نتایج پژوهش حاضر نشان داد خودآگاه  بنه طنور مسنتقیم و بنا مینانج       

ای نینع بنر    . نهایتناً اییکنه خودتوسنعه   گنذار اسنت  تأثیرای نیع بر عملکرد شغل   خودتوسعه

و (، پنورکریم   6041) شفلنیم  و همکناران  هنای   پژوهش .گذار استتأثیرعملکرد شغل  

تأیینی   را ( هر ینک بخشن  از این  نتنایج    4935و دریای  و کیمیای  ) ،(4935) شهمکاران
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 اش آگاه  سبر اطالع انسان از نیازها و سایر ابعاد وجنودی خود آمیطور که  همان .کییی م 

توسع  و  کیی برای تأمی  پییا م بیشتری  خود اطالع خویشت که انسان به   و زمان شود  م 

رو هر چنه خنود را توسنعه دهنی، بنه احتمنال بیشنتری،         . ازی کیی الیت م آن شروع به فع

هیگام  که خودآگاه  در محنیط  عملکرد سط  با تری از خود به نمایش خواهی گذاشت. 

و بنا  کیینی   من  ای محنیط کنار خنود را شیاسنای       گیرد افراد نیازهنای توسنعه   کار شکل م 

دهیی. ای  فراییی میجنر   خود افعایش م  ای ظرفیت تحقق اهیاف سازمان  را در خودتوسعه

ای خواهنی شنی. کارکینان     خودآگناه  و خودتوسنعه  ناحین   به بهبود عملکنرد کارکینان از   

تری برای آگاه  ینافت  از   که در یک سازمان آموزش  مشغول کارنی، بستر میاسر ،میارس

 . چنون دارننی  مییی از ای  آگاه  و توسعه در شغل خنود  و نتیجتاً بهره ،خودتوسع  خود، 

آگناه  و ینادگیری   و  بری هستیی که به طنور منیاوم بنه داننش     های دانش میارس سازمان

هنای   تفکنر و مهنارت  توسنع   طنور منیاوم در معنرض      که کارکیان به  هیگام . پردازنی م 

. هنا فنراهم خواهنی بنود       برای آن، به احتمال بیشتری بستر خودآگاهقرار گیرنیانییشیین 

. گرفتخواهیی  به کارتری  ای را به شکل جیی رها یا همان ابعاد خودتوسعهرو سازوکا ازی 

 خواهی داشت.دنبال ای عملکرد سط  با تری از افراد را به  ، خودتوسعهاصو ً

ای بنر عملکنرد    ( در پژوهش خود نشنان دادننی خودتوسنعه   4939) شابیل  و همکاران

 ننی ینع در پنژوهش خنود نشنان داد    ( ن6045ادوین  )  و همچینی  اوکلنارا   .گذار اسنت تأثیر

هنا نتنایج پنژوهش حاضنر را نینع تأیینی        ای  یافتنه  دارد. مثبترابط  خودآگاه  با عملکرد 

ات خودآگناه  و  تنأثیر کنه نناظر بنر ارتبناط و      ،. با توجه به نتایج پنژوهش حاضنر  کیی م 

پیشنیهادهای کناربردی و پژوهشن     برخ   ،ای بر عملکرد کارکیان میارس است خودتوسعه

 :شود ارائه م 

 پیشنهادهای کاربردی

  شنود بنه    رو پیشنیهاد من    ازین  . میاوم کارکیان استتوسع  عملکرد میاوم در گرو

 ای آموزش داده شود. کارکیان میارس رویکرد خودتوسعه
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  ای بر ابعاد شنیاخت  متمرکنع اسنت کنه      یک بعی از خودتوسعهمیعل  خودرهبری به

های آموزشن  ضنم     برگعاری دوره .ری استدارای راهبردهای شیاخت  قابل یادگی

 شود. خیمت در ای  زمییه توصیه م 

 رو قنرار دادن آن در   ازی  .ای است خودمییریت  دارای راهبردهای عمل  خودتوسعه

ینک فرهینر رفتناری سنبر تقوینت      میعلن   نامه فکری و عمل  منیارس بنه    شیوه

 خودمییریت  کارکیان و همچیی  مخاطبان میارس خواهی شی.

  اینن  شننعار . خننودراهبری یننادگیری یعینن  راهبننری یننادگیری توسننط خننود فننرد

کارکینان  هم  آموزش و تمری  در  ش متعال   زم است ابتیا به وسیل وپرور آموزش

 .شودانتشاری آن در جامعه نیع وارد آثار میارس نهادییه شود تا 

 کارکینان   یک سازوکار الگوبرداری به هیایت فکری و عملن  میعل  ده  به  خودنظم

برگنعاری جلسنات شنورای     .شنود  میارس از افنراد و همکناران موفنق میجنر من      

میاسر بنرای تمنری  الگنوبرداری از افنراد موفنق و        آموزگاران و مانیی آن محمل

 پیشکسوتان واحیهای آموزش  است.

 هنا را بنه    ای اسنت کنه آن   شیه ای دارای راهبردها و سازوکارهای مطالعه خودتوسعه

وسنیل   هنا بنه    است و ضروری است ای  مهنارت کرده شیه مبیل  آزمونهای  توصیه

و حتن  در جلسنات    ،سنمییارها  ،هنا  های ضم  خنیمت، کیفنرانس   ها، دوره کارگاه

 .شوددر کارکیان تقویت  شورای معلمان در میارس

 هنای خودآگناه  زینادی     ای خودآگاه  است و امنروزه مهنارت   اساس خودتوسعه

 شود. ها به کارکیان میارس توصیه م  ی  و تسلط بر آنشیاسای  شیه است که آشیا

  ای تأکینی   شیه در پژوهش حاضر بر وظیفه و بر اقیامات غیروظیفنه  عملکرد بررس

و شنرح شنغل    ،ها در نظام ارزیاب  عملکرد، توسنعه  که توجه به هر دوی آن کیی م 

 کارکیان میارس سبر جامعیت عملکرد آنان خواهی شی.
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 منابع
تبینی   »(. 4939) بنان  بناده  سنودابه  خباره    کبریمعاری   ابراهیمپورکریم  یایار  جوادابیل ، خ

موردی: منییران منیارس   مطالع  نقش خودبالییگ  مییران میارس در بهبود عملکرد آنان )

 .461 ن 409ص   (:62)1، آموزش و ارزشیاب ، («شهرری

)جلنی اول: بنا تأکینی بنر مفناهیم       نسنان  میابع اتوسع  (. 4939) معاری ابراهیمو  ابیل ، خیایار

 امیی.، تهران(، و خودمییریت  ،ای، خودرهبری خودتوسعه

رهبنری  رابطن   ای در  ای خودتوسنعه  نقش واسنطه »(. 4932) معاری ابراهیمو  پورکریم ، جواد

 .462ن  409(، ص  6)2، مطالعات رفتار سازمان ، «انسان سرمای  آفری  و چابک   تحول

صنفات برتنر   رابطن   »(. 4935) فرزاننه    سنمانه خبناره    کبریمعاری اد  ابراهیمپورکریم ، جو

منوردی: منییران   مطالعن   و اطالعات بییادی مییران و عملکرد آنان ) ،ای، دانش خودتوسعه

 .12ن  29(، ص  4)1، رهیافت  نو در مییریت آموزش  ،«میارس شهرری(

هنوش هیجنان  و   مقایسن   »(. 4911) انسنماواتی    حسنی  شریف  درآمیی دهیوی، ییاهلل پرویع

هنا در   آن بنا عملکنرد شنغل  آن   رابطن   وپرورش و  آموزشگان   سهشیاخت  مییران مقاطع 

 .26ن  54، ص  10، شیاس  کاربردی دانش و پژوهش در روان، «لیجان اصفهانمیطق  

: کارکیان سکوت سازمان  بر عملکرد شغل  کارکیان )مورد مطالعه تأثیر»(. 4932عباس ، زهرا )

 .444ن  409(، ص  4)9، مطالعات مییریت و کارآفریی ، («شهرداری ساوه

(. 4939) زاین   ناسنت     ناصنر پنور  شنهرک     حسن  زاده کنریم  آبادی، شریفه  صنمی  فیض عرب

هنای   نوآوری، «اساس میل کیفیت زنیگ  کاری والتون بیی  عملکرد شغل  معلمان بر پیش»

 .11ن  29(، ص  4)40، مییریت آموزش 

تبیی  ینادگیری سنازمان  از طرینق رفتارهنای     »(. 4931) معاری ابراهیمو  گودرزی، محمیعل 

 ، در نوبت چاپ.آموزش در علوم انسان ، «ای مییران خودتوسعه

ای بنر آمنادگ  بنرای تغیینر      نقش خودتوسعه»(. 4932) معاری ابراهیم و محمی میرکمال ، سیی

رینعی در   منییریت و برنامنه  ، «سازی سازمان  گری به  کارکیان مراکع آموزش عال  با میانج
 .20ن  99(، ص  6)40، های آموزش  نظام

 تنأثیر بررسن   »(. 4931) بذرافشنان    حانینه خسنروی   عل پنور  عل  یکتای ، محمیرضا  مهیی
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، («تهنران  2میطقن   وپنرورش   آمنوزش ادارة هوش معیوی بر عملکرد شغل  )مورد مطالعه: 

 .4611ن  4921(، ص  1)49، مییریت فرهیر سازمان 
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