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 یعصب یزیاثر آموزش برنامه ر یحاضر بررس قیهدف تحق
 قیتحق یبود. جامعه آمار یو عملکرد شغل یشغل زشیبر انگ یکالم
دادند که تعداد آنها  یم لیشهر مشهد تشک یبدن تیترب رانیرا دب

انتخاب  یخوشه ا یرینمونه گ لهینفر به وس 511نفر بوده و  5911
باچبر  یشغل زشیپرسشنامه انگ لهیها ابتدا به وس یمودن. آزدندیگرد

 یابی( مورد ارز5999) یکنو ی( و عملکرد شغل5991و همکاران )
 یزیجلسه تحت آموزش برنامه ر 01قرار گرفتند و سپس به مدت 

 یشغل زشیانگ یقرار گرفتند. سپس مجددا آزمون ها یکالم یعصب
 رارق سهیمورد مقا جینتا ها گرفته شد و یاز آزمودن یو عملکرد شغل
با  یانجیم ریبه عنوان متغ یشغل زشینقش انگ نیگرفت. همچن

آزمون  لهیقرار گرفت. داده ها به وس یمورد بررس زین یعملکرد شغل
 بیو ضر انسیکووار لیتحل ،یآزمون ت رنف،یکلوموگروف اسم یها

نشان داد که  جیقرار گرفت. نتا لیمورد تحل رسونیپ یهمبستگ
 زشیبر انگ یدار یبه طور معن یمکال یعصب یزیبرنامه رآموزش 

و  یشغل زشیانگ نی. همچندیبه اثبات رس یو عملکرد شغل یشغل
باشند. با  یدار م یمثبت و معن یهمبستگ یدارا زین یعملکرد شغل
دار آموزش برنامه  یالزم است تا با توجه به اثر معن جیتوجه به نتا

 رانیبدر د یو عملکرد شغل یشغل زشیبر انگ یکالم یعصب یزیر
عملکرد آنان را فراهم نمود و در توسعه ورزش و  یارتقا نهیزم
 نمود. جادیرا ا یدیدر جامعه اثرات مف یبدن تیترب

 

 هاي کليديواژه
 یعملکرد شغل ،یشغل زشیانگ ،یکالم یعصب یزیبرنامه ر

 
 
 

The aim of this paper is investigating the effect of NLP 
on job motivation and job performance. The physical 

education teachers of Mashhad , constitute statistical 

society of the research who were 1300 and 100 of them 
were chosen by  cluster sampling. At first, the subjects 

were evaluated through the job motivation questioner of 

Basher and et al and Kenvy's job performance then were 
trained under nervous – verbal planning for 20 sessions. 

After that job motivation and job performance tests were 

taken from the subjects and the results were compared. 
Also job motivation's role was reviewed as a mediator 

variable with the job performance. The data was analyzed 

by K_S, T test, covariance analysis and Pearson 
correlation coefficient. The results showed that teaching 

NLP is proved on job motivation and job performance 

significantly. Also, the job motivation and job 
performance have positive correlation. According to the 

results and due to the significant effect of teaching nervous 

– verbal planning on job motivation and job performance , 
the field of teacher's performance  improvement must be 

provided and create useful effect in development of sports 

and physical education.  
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 مقدمه
برنامه ریزی عصبی کالمی در چند دهه گذشته مورد 

این پژوهش و بررسی های فراوانی قرار گرفته است. تاثیر 
مفهوم بر مهارت های ارتباطی و مهارت های شغلی بارها 
توسط پژوهشگران مورد تحقیق قرار گرفته و نقش آن در 
مدیریت و بهبود ارتباطات مورد پرسش بسیاری از پژوهشگران 
می باشد. برنامه ریزی عصبی کالمی رهیافتی انقالبی در 

. بعضی (51توسعه ارتباطات انسانی و فردی به شمار می آید )
آن را علم و هنر موفقیت فردی یا تجربیات ذهنی می نامند. 
این رهیافت حد اعالی مهارت ها در زمینه برقراری ارتباط 
میان افراد و شیوه های عملی برای ایجاد تحول در اندیشه و 

(. به کمک برنامه ریزی عصبی کالمی 51رفتار ارائه می دهد )
وثر تر از قبل به اهداف می توان هرچه سریع تر و به نحوی م

فردی و سازمانی دست یافت. با استفاده از تکنیک های برنامه 
ریزی عصبی کالمی منابع ذهنی به کار گرفته خواهد شد و 
استفاده از عنصر کالم دستیابی به اهداف را آسان تر خواهد 
کرد و مهار وضعیت ذهنی و مرتب نمودن باور ها و ارزش ها 

 ( برنامه51ایج دلخواه تحقق می یابد. )برای دستیابی به نت

 بنابراین و ذهنى تجربه ساختار مطالعه کالمى-عصبى ریزى

 استفاده پیش آن  سالها اصول از ما اینکه باور و است منطقى

 و علم از عبارتند آن دیگر تعاریف .است سخت ایم کرده مى
( 0نگرش  ذهنی، یک نظریه ارتباطی ) یک بودن، عالى هنر

 و کرد خواهند رفتار ،متفاوت اندیشیدن متفاوت طریق از مردم
 انجام کارى دوست  دارند.رسید خواهند نیز متفاوتى نتایج به

 ریزى برنامه.کنند فکر آن درباره بیشتر چیز همه از که دهند
 مى کمک افراد به ساده برخى فنون ارائه با کالمى-عصبى

 آنها رفتار تصور این در و دهند تغیر را تفکرشان طرز تا کند

 گفت توان می اختصار (. به95تغیر  خواهد کرد ) الجرم نیز

 وضعیت تا کند می کمک فرد به کالمى-عصبى ریزى برنامه

 نظر در را(خود  مطلوب وضعیت و بشناسد خود  را کنونی

 تغییر دیگر وضعیت به وضعیتی از چگونه که بیاموزد و گرفته

بار در دهه هفتاد ( راهبرد عصبی کالمی نخستین 00کند )
در جهت ارائه الگوی روان درمانی  5توسط بندلر و گریندر

موفق عرضه شد. این الگو در راستای ابداع شیوه های موثر 
( های این برنامه 59اندیشیدن و برقراری ارتباط توسعه یافت )

با تغییراتی که در سطح انگیزش افراد ایجاد می کند موجب 
ی خود کارامدی و خود مهاری گردیده بروز تغییراتی در باور ها

و به افراد کمک می کند که با شناسایی توانایی ها و 

                                                                     
1 Bandler and Griener 

استعدادهایشان زمینه خود شکوفایی و نیل به اهداف را مهیا 
(. همچنین این آموزه ها با تاکید بر هدف گذاری، 51کنند )

مدیریت زمان و خود نظم دهی، تغییر در سطوح انگیزش 
(. برنامه ریزی عصبی 01ر قرار می دهد )فراگیران را مد نظ

کالمی خود آگاهی را افزایش می دهد و بینش جدید درباره 
ارتباط تن و روان ارائه می کند. در همین راستا آگاهی به نظام 
بازنمایی، اهداف، باور ها و ارزش های فردی توسعه یافته و به 
دگر آگاهی منتهی می شود و مبتنی بر این سطوح آگاهی 

نش ارتباطی فرد کاراتر گردیده و به توسعه شبکه های ک
حمایتی و ارتباطی فرد و تغییر باورهای خود کارآمدی و حرمت 

 (.05خود منجر می شود )
در برنامه ریزی عصبی کالمی سه تعریف اساسی وجود 

برنامه ریزی: فرآیندهای رفتاری که باعث  -5دارد: 
و واکنش های او می سازماندهی رفتار انسان از طریق اعمال 

عصبی: فرآیند های شناختی در سطح ذهن که  -0شود. 
مصالح اولیه را حواس پنج گانه از محیط بیرون گرفته است. 

کالمی: فرآیندهای ساختاری زبان، روشی که بیان کننده  -9
 (.51تجربیات ذهنی انسان در سطح کالمی است )

ریزی یکی از مهم ترین دستاورد های مهم علم برنامه 
عصبی کالمی که در واقع خود نیز بر اساس آن به وجود آمده 
است چگونگی به کار بستن عمومی شناخت برای بدست 
آوردن نتایج دلخواه است. ذهن انسان بازنمودی چندالیه و در 
حال پیشرفت از جهان اطراف را شکل می دهد که در ساخت 

داری، و تکرار تصاویر درونی بر اساس اجزای دیداری، شنی
جنبشی، بویایی، چشایی و شهودی بر تجربه مبتنی است. 
هنگامی که انسان در حال جمع آوری این بازنمود های اولیه 
است در واقع آنها را وارد حیطه زبان می کند و از این طریق 

(. می توان گفت که بسیاری از 1به آنها معنا می بخشد )
ی که در پی برداشت های فرد و در نتیجه تصمیم گیری های

آن می آیند جلوه هایی هستند که فرد به آنها می دهد. به 
عبارتی آنچه ما از خود و دنیای پیرامون درک می کنیم در 
واقع چیزهایی نیست که وجود دارد، بلکه درک مخصوصی از 
واقعیت است که برگرفته از الگوی روانی، ذهنی و شخصیتی 

با پدیده های ماست و افراد مختلف در حین روبرو شدن 
 (.01خارجی یکسان برداشتی متفاوت دارند )

مهم در القای کارکنان برای  ابزارهای از یکی انگیزش نیز
تولید نتیجه موثر و کارآمد و خلق نتیجه مثبت و اجرای موثر 

یک  را (. انگیزش01برنامه های راهبردی سازمان است )
 وادار و راا که زنده موجود درونی حالت یک یا میانجی فرآیند

سوق می دهد می دانند  عمل سوی به و کند می فعالیت به
 انجام به نسبت فرد و عالقه میل دهنده نشان شغلی انگیزش
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 و معنوی مادی، محیط به سامان دادن و سر کار، یک دادن
 و گرفتن سبقت دیگران از موانع، بر فائق آمدن خود، اجتماعی

 انجام بهتر ی برا دزیا کوشش طریق از آنها کردن با رقابت

ییدارند،  باال شغلی انگیزش که کارکنانی .است دادن کارها
دست  به بیشتری ترفیعات که هستند تالش این بر دائم

 برا های بهتری راه جستجوی در همواره که آنجا از و بیاورند

یابند.  می ارتقاء تر هستند، سریع خود محوله امور انجام ی
 وجود به را حالتی خود یف، برایوظا انجام در کارکنان این

 ایفا برای و باشد نیاز بیشتری کوشش نسبتاً به که آورند می

(. 55نمایند ) تالش است، شده خواسته از آنان که نقشی
 نیروهای به توجه و کار انجام برای انگیزه الزم کردن فراهم

پیچیده  حال عین در و مهم ترین جمله کارکنان از انگیزشی
 انگیزش (. به عبارتی مطالعه1یک مدیر است ) وظایف ترین

 .است رفتار چراهای به پاسخ و شناخت برای کوششی شغلی
 از بعضی چرا و دارند متفاوتی رفتارهای انسانها چرا اینکه

 کارمند و می دهند را انجام خود کار رغبت و میل با کارمندان

 قرار فشار تحت باید کار حداقل دادن انجام برای دیگری

 از همواره آدمی رفتار است. چرایی مباحث انگیزش از رد،گی

 درک .است بوده روانشناسی حوزه عالقه مورد موضوعات

 مطالعه و بررسی نیازمند کار، محیط در افراد رفتار چرایی

 با و کنونی شرایط اقتصادی در (.09) است شغلی انگیزش

 به عنوان برانگیخته کار نیروهای جهانی، رقابت های وجود

 از برانگیخته کارکنانی می شوند. داشتن برتری تلقی از نشانی

 الزم برای عملکرد افزایش جهت کلیدی اجزای جمله

می  کنونی رقابتی دنیای در بقا خواهان که است سازمانی
 و علل به بردن و پی کارکنان انگیزش باشد. بررسی

می  باعث کار است. این بسیاری اهمیت حائز آن پیامدهای
 پیشگیری و تغییرات ایجاد جهت در گام های مناسبی ات شود

 جهت دهی و کار انگیزه بودن شود. دارا برداشته شکستها از

 منابع صحیح درکاربرد ضرورتها از یکی سالم، انگیزه های به

دست  و مختلف نظریه های از آگاهی است. بنابراین انسانی
 و مدیران برای انگیزش، امر در تحقیقات علمی آوردهای

 (.01است ) کاربردی کامالً  سرپرستان
عملکرد شغلی نیز از جمله اولویت هایی است که بسیاری 
از پژوهشگران آن را حیاتی ترین مساله در سازمان ها دانسته 

تکه  از سازمان انتظار مورد کلی ارزش های را اند. عملکرد
 طول در فرد هر می کنند که تعریف رفتاری مجزای های

(. در تعریفی 51) می دهد انجام زمان از مشخص دورهای
 کارکنان که است ای درجه معنای به شغلی دیگر عملکرد

 شده واگذار آنان به معین کاری شرایط در یک که را مشاغلی

 عملکرد ( بین0119) 5(. ماتاویدلو03دهند ) می انجام است؛

 بخش از آن .شدند قائل تمایز ای زمینه عملکرد و ای وظیفه

 عملکرد دارد؛ وجود رسمی شغل شرح در معموالً که عملکرد

 به که رفتاری صورت به ای زمینه نام دارد. عملکرد وظیفه ای

 روانشناختی، های بر زمینه اثر طریق از سازمان اثربخشی

تعریف می شود  کنند؛ می کمک کار سازمانی و اجتماعی
(01 .) 

ی ( در تحقیقی در تحقیقی اقدام به بررس0111) 0پاتریک
تاثیر برنامه ریزی عصبی کالمی بر مهارت های ارتباطی نمود 
و اثر معنی دار برنامه ریزی عصبی کالمی بر مهارت های 

( نیز در تحقیقی 0110) 9(. دل09ارتباطی را گزارش نمود )
مشابه اثر برنامه ریزی عصبی کالمی بر توانایی ارتباط موثر 

یز در تحقیقی ( ن0113) 4(. هال51معنی دار گزارش نمود )
تاثیر معنی دار برنامه ریزی عصبی کالمی بر افزایش انگیزش 

(. همچنین 53کارکنان و بهبود ارتباط موثر گزارش نمود )
( حاکی از آن بود که برنامه 0115) 1یافته های تحقیق بلستد

ریزی عصبی کالمی در دستیابی به اهداف و افزایش اعتماد 
(. 59اری موثر واقع شود )به نفس می تواند به طور معنی د

( نیز حاکی از آن بود که 0119)1یافته های تحقیق دیلتز 
برنامه ریزی عصبی کالمی می تواند در بهبود عملکرد فردی 

(. یافته های 51و موفقیت افراد به طور معنی داری موثر باشد )
( نیز در بررسی تاثیر برنامه 0111) 1تحقیق سیمپسون و رندل

ی و فرآیند های آن بر انگیزش تحصیلی ریزی عصبی کالم
دانشجویان چنین نتیجه گرفت که آموزش برنامه ریزی عصبی 
کالمی به طور معنی داری موجب افزایش فهم مطالب و 

(. احتشامی تبار 91انگیزش تحصیلی دانشجویان شده است )
( نیز در تحقیقی تاثیر مثبت و معنی دار برنامه ریزی 5939)

زایش انگیزش و کاهش اضطراب و عصبی کالمی بر اف
 3(. بیگز5افزایش سالمت روانی را مورد تایید قرار دادند )

( 0119) 51( و کاور و همکاران0119) 9(، براون و گراف0119)
نیز در تحقیقات جداگانه به این نتیجه رسیدند که برنامه ریزی 

                                                                     
1 Matawidlo 
2 Pattric 
3 Dill 
4 Hall 
5 Bolstad 
6 Diltz 
7 Simpson & Randle 
8 Biggs 
9 Brown & Graf 
10 Kower & et a; 
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عصبی کالمی موجب بهبود ارتباط بین مافوق و زیردست می 
( نیز تاثیر 5930( . سرگلزایی و همکاران )04و54و50شود )

برنامه ریزی عصبی کالمی بر کاهش اضطراب را مثبت و 
 (.  1معنی دار گزارش نمود )

دبیران تربیت بدنی با توجه به نقش تاثیر گذار آنان در 
توسعه ورزش در جامعه و عالقه مند سازی دانش آموزان به 

شتن انگیزش شغلی و ورزش و تربیت بدنی، اهمیت فراوان دا
عملکرد موفق آنان کامال ضروری به نظر می رسد و الزم 
است تا با بهبود انگیزش و عملکرد شغلی در این گروه، کیفیت 
و کارایی آنان را افزایش و در نتیجه توسعه ورزش و تربیت 
بدنی و افزایش عالقه دانش آموزان به ورزش را مشاهده نمود. 

آموزش برنامه ریزی عصبی کالمی با توجه به این امر که 
دارای اثرات مثبت فراوان بر کارکنان می باشد و در برخی از 
جوامع اثر بخشی آموزش برنامه ریزی عصبی کالمی بر 
انگیزش و عملکرد، مورد اثبات قرار گرفته است، تحقیق حاضر 
در راستای تاثیر برنامه ریزی عصبی کالمی بر افزایش 

شغلی و نقش میانجی انگیزش شغلی  عملکرد شغلی و انگیزش
 بر عملکرد شغلی در دبیران تربیت بدنی شهر مشهد انجام شد.

 روش تحقیق
با پیش آزمون  نیمه تجربیتحقیق حاضر از نوع مطالعات 

و پس آزمون می باشد. جامعه آماری تحقیق را دبیران تربیت 
نفر  5911بدنی شهر مشهد تشکیل می دهند که تعداد آنها 

نفر با توجه  511و به روش نمونه گیریدر دسترس تعداد بوده 
به تعداد دبیران هر ناحیه شهر مشهد به عنوان نمونه آماری 
تحقیق انتخاب شدند. همه شرکت کنندگان در تحقیق ابتدا 

( و 5991و همکاران ) 5پرسشنامه انگیزش شغلی باچبر
( را تکمیل نموده و 5999) 0پرسشنامه عملکرد شغلی کنوی

جلسه تحت آموزش برنامه ریزی عصبی  53س به مدت سپ
کالمی قرار گرفتند. جلسه اول به عنوان جلسه توجیهی پس از 
آشنایی مقدماتی با آزمودنی ها و تعریف برنامه ریزی عصبی 
کالمی و فواید مهم آن در زندگی شغلی و اهداف آن در 
زندگی توضیحات الزم ارائه گردید. در جلسات دوم و سوم از 
اهمیت هدف گذاری مطالبی به شرکت کنندگان در تحقیق 
ارائه گردید و از آزمودنی ها خواسته شد تا اهداف خود را پس 
از تامل در برگه ای یادداشت نمایند و سپس الگوی اسمارت 
جهت مشخص و قابل سنجش نمودن اهداف و زمان بندی 
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 برای اهداف بر مبنای واقعیت آموزش داده شد. جلسات چهارم
تا هفتم به مبحث مدیریت زمان اختصاص داشته و الگوهای 
صحیح برنامه ریزی و زمان بندی روزانه، هفتگی و ماهانه 
آموزش داده شد و عوامل مخل زمان که مانع پیشرفت برنامه 
هاست مشخص گردیدند. سپس در جلسات هشتم و دوازدهم 

یت عالوه بر مرور مطالب گذشته مهارت های ابراز وجود و اهم
آن آموزش داده شد و رفتارهای قاطعانه و جلوگیری از رفتار 
های منفعالنه و پرخاشگرانه به شرکت کنندگان ارائه گردید. 
سپس در جلسات سیزدهم تا پانزدهم پس از آموزش انواع 
رابطه کالمی و غیر کالمی چگونکی ادراک از طریق نظام 

در نهایت های بازنمایی به شرکت کنندگان آموزش داده شد. 
جلسات شانزدهم تا هجدهم مربوط به مبحث سطوح عصبی 
شناختی بوده و پس از ارائه تعاریف مربوطه هرکدام از این 
سطوح )محیط، رفتار، قابلیت، باور، هویت و معنویت( بررسی 
گردیدند و بر تغییر در سطوح باالی این سطوح، جهت تغییرات 

گردید. پس از پایان دوره ماندگار در رفتار و بهبود زندگی تاکید 
از کلیه شرکت کنندگان مجددا پرسشنامه های انگیزش شغلی 
و عملکرد شغلی توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید و نتایج 
به وسیله آمار توصیفی، آزمون تی و تحلیل کواریانس مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین اثر انگیزش شغلی بر 

میانجی نیز به وسیله آزمون  عملکرد شغلی به عنوان نقش
همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و 
تحلیل داده ها و اجرای آزمون های آماری از نرم افزار 

SPSS_21 .استفاده گردید 

 یافته های تحقیق
یافته های توصیفی مولفه های انگیزش شغلی و عملکرد 

ه ریزی عصبی شغلی و ابعاد آنها قبل و بعد از آموزش برنام
 کالمی به صورت زیر می باشد

توصیف مولفه های انگیزش شغلی و عملکرد شغلی . 1جدول 

 در دوره پیش آزمون و پس آزمون
میانگین  مولفه

پیش 
 آزمون

میانگین 
پس 

 آزمون

انحراف 
معیار پیش 

 آزمون

انحراف 
معیار پس 

 آزمون

 01/1 51/1 15/4 91/9 عملکرد شغلی

عملکرد وظیفه 
 ای

51/9 99/4 59/1 10/1 

عملکرد زمینه 
 ای

01/9 01/4 51/1 41/1 

 01/5 10/1 19/9 91/9 انگیزش شغلی

 10/1 15/1 91/9 01/9 هویت شغلی
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 13/1 14/1 93/9 95/9 انعطاف شغلی

 91/5 45/1 93/9 04/9 بینش شغلی

 

مشاهده می شود که مولفه های  5با توجه به جدول 
نه ای و وظیفه ای و مولفه عملکرد شغلی شامل عملکرد زمی

های انگیزش شغلی شامل هویت شغلی، انعطاف شغلی و 
بینش شغلی در دوره پس آزمون افزایش یافته اند، ولی این 

 تغییر در مولفه های مربوط به عملکرد شغلی بیشتر می باشد.
له بررسی توزیع داده ها در مولفه های تحقیق به وسی .3جدول 

یرنفاسم –آزمون کلوموگروف   
آماره  

K_S 

 سطح معنی داری

 مولفه

عملکرد شغلی )پیش 
 آزمون(

 )توزیع نرمال(501/1 019/0

عملکرد وظیفه ای)پیش 
 آزمون(

 )توزیع نرمال(191/1 113/0

عملکرد زمینه ای )پیش 
 آزمون(

 )توزیع نرمال(011/1 091/5

انگیزش شغلی )پیش 
 آزمون(

 )توزیع نرمال(193/1 193/0

پیش هویت شغلی )
 آزمون(

 )توزیع نرمال(311/1 911/1

انعطاف شغلی )پیش 
 آزمون(

 )توزیع نرمال(090/1 394/1

بینش شغلی )پیش 
 آزمون(

 )توزیع نرمال( 119/1 141/5

عملکرد شغلی )پس 
 آزمون(

 )توزیع نرمال(011/1 193/5

عملکرد وظیفه ای)پس 
 آزمون(

 )توزیع نرمال(19/1 911/1

)پس عملکرد زمینه ای 
 آزمون(

 )توزیع نرمال(119/1 919/1

انگیزش شغلی )پس 
 آزمون(

 )توزیع نرمال(011/1 314/1

هویت شغلی )پس 
 آزمون(

 )توزیع نرمال(513/1 413/1

انعطاف شغلی )پس 
 آزمون(

 )توزیع نرمال(113/1 931/1

بینش شغلی )پس 
 آزمون(

 )توزیع نرمال(501/1 194/1

 
 

تنباط می شود که فرضیه چنین اس 0با توجه به جدول 
نرمال بودن داده های تحقیق مورد تایید بوده و توزیع داده ها 
در کلیه متغیر ها با توجه به آزمون کلوموگروف اسمیرنف 
نرمال می باشد و با توجه به این نتیجه جهت تجزیه و تحلیل 

 داده ها از آزمون های آمار پارامتری استفاده شد.
دو نمونه ای مقایسه پیش آزمون و  نتایج آزمون تی .5جدول 

 پس آزمون

 سطح معنی داری آماره تی متغیر

 )معنی دار( 14/1 04/1 عملکرد شغلی 

 )معنی دار(115/1 91/1 عملکرد وظیفه ای

 )معنی دار(1115/1 41/1 عملکرد زمینه ای 

 )غیر معنی دار(13/1 19/1 انگیزش شغلی 

 ()غیر معنی دار111/1 43/1 هویت شغلی 

 )غیر معنی دار(1115/1 99/1 انعطاف شغلی 

 )غیر معنی دار(1115/1 41/1 بینش شغلی 
 

می توان نتیجه گرفت که آموزش  9با توجه به جدول 
برنامه ریزی عصبی کالمی بر عملکرد شغلی و مولفه های آن 
شامل عملکرد زمینه ای و عملکرد وظیفه ای تاثیر مثبت و 

نین آموزش برنامه ریزی عصبی معنی دار داشته است. همچ
کالمی بر انگیزش شغلی و همه مولفه های آن شامل هویت 

 شغلی، انعطاف شغلی و بینش شغلی تاثیر معنی داری دارد.
 نتایج تحلیل کواریانس متغیرهای تحقیق. 3جدول 

مجموع  متغیر
 مجذورات

میانگین 
 مجذورات

سطح معنی  Fآماره 
 داری

عملکرد 
 شغلی

91/0191 91/0191 09/515 119/1 

09/041 09/041 15/9 1115/1 

عملکرد 
زمینه 

 ای

09/9541 09/9541 00/13 115/1 

95/011 95/011 03/1 1104/1 

عملکرد 
وظیفه 

 ای

91/5391 91/5391 91/14 101/1 

19/041 19/041 94/1 115/1 

انگیزش 
 شغلی

94/9154 94/9154 09/519 1115/1 

91/509 91/509 51/4 111/1 

هویت 
 شغلی

01/9401 01/9401 91/93 115/1 

13/093 13/093 91/4 111/1 

بینش 
 شغلی

03/0419 03/0419 50/14 1115/1 

53/519 53/519 11/1 111/1 

انعطاف 
 شغلی

19/0413 19/0413 19/31 111/1 

14/919 14/919 93/4 10/1 
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و تحلیل کواریانس مشاهده می شود  4با توجه به جدول 
آموزش برنامه ریزی عصبی کالمی بر عملکرد شغلی و  که

مولفه های آن عملکرد زمینه ای و عملکرد وظیفه ای نسبت 
به مرحله پیش آزمون دارای تاثیر معنی دار می باشد، همچنین 
در انگیزش شغلی و مولفه های آن یعنی هویت شغلی، انعطاف 

عنی شغلی و بینش شغلی نسبت به مرحله پیش آزمون تفاوت م
 داری ایجاد شده است.

همبستگی بین انگیزش شغلی و مولفه های آن بر . 3جدول 

 عملکرد شغلی

نوع  متغیر
 همبستگی

ضریب 
 همبستگی

سطح معنی 
 داری

انگیزش شغلی 
 و عملکرد شغلی

 1115/1 390/1 مثبت
 )معنی دار(

بینش شغلی و 
 عملکرد شغلی

 115/1 154/1 مثبت
 )معنی دار(

انعطاف شغلی و 
 ملکرد شغلیع

 1115/1 315/1 مثبت
 )معنی دار(

هویت شغلی و 
 عملکرد شغلی

 115/1 191/1 مثبت
 )معنی دار(

 

مشاهده می شود که انگیزش شغلی با  1با توجه به جدول 
عملکرد شغلی دارای همبستگی مثبت و معنی دار می باشد. 
همچنین مولفه های انگیزش شغلی شامل بینش شغلی، 

ویت شغلی نیز به طور معنی داری با انعطاف شغلی و ه
 عملکرد شغلی دارای همبستگی مثبت می باشند.

 گیریبحث و نتیجه

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر آموزش برنامه ریزی 
عصبی کالمی بر انگیزش شغلی و مولفه های آن شامل بینش 
شغلی، انعطاف شغلی و هویت شغلی و عملکرد شغلی و مولفه 

رد زمینه ای و عملکرد وظیفه ای در های آن شامل عملک
دبیران تربیت بدنی شهر مشهد انجام شد. جامعه آماری 
تحقیق را دبیران تربیت بدنی شهر مشهد تشکیل می دادند که 
به روش نمونه گیری خوشه ای نفر به عنوان نمونه تحقیق 
انتخاب شدند و مورد آموزش برنامه ریزی عصبی کالمی قرار 

ای تحقیق حاکی از آن بود که آموزش برنامه گرفتند. پیافته ه
ریزی عصبی کالمی در بهبود عملکرد شغلی به طور معنی 
داری موثر است. همچنین مولفه های عملکرد شغلی شامل 
عملکرد زمینه ای و عملکرد وظیفه ای نیز با آموزش برنامه 
ریزی عصبی کالمی به طور معنی داری افزایش یافتند. این 

(، بلستد 0110(، دل )0111یافته های پاتریک )یافته ها با 
( و 0119(، براون و گراف )0119(، بیگز )0119(، دیلتز )0115)

( همسو می باشد و در تمامی این 0119کاور و همکاران )
تحقیقات، محققین اثر برنامه ریزی عصبی کالمی را بر 
عملکرد شغلی و مولفه های اثر گذار بر آن مورد تایید قرار 

( در تحقیقات جداگانه 0110( و دل )0111ند پاتریک )داد
برنامه ریزی عصبی کالمی را بر مهارت های ارتباطی موثر 

(. مهارت های ارتباطی از مهم ترین توانایی 51و09دانستند)
های مورد نیاز مدیران است و بر عملکرد شغلی به طور معنی 

ملکرد داری اثر گذار است و با بهبود مهارت های ارتباطی ع
مدیریتی و شغلی نیز بهبود پیدا می کند. در همین رابطه 

رابطه بین ( نیز در تحقیقی تحت عنوان 5990مسعودی )
مهارت های ارتباطی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان سازمان 

نیز چنین گزارش نمود که بین  آتش نشانی شهرستان رشت
طه مهارت های ارتباطی مدیران و عملکرد شغلی آنان راب

مثبت و معنی داری وجود دارد که تایید کننده این مطلب است 
که با توسعه مهارت های ارتباطی که می توان آن را با برنامه 
ریزی عصبی کالمی ارتقا داد، می توان عملکرد شغلی 

(. همچنین یافته های تحقیقات 3کارکنان را نیز افزایش داد )
ر و همکاران ( و کاو0119(، براون و گراف )0119بیگز )

( بر بهبود روابط مافوق و زیر دست و بهبود روابط در 0119)
سلسله مراتب سازمانی با آموزش برنامه ریزی عصبی کالمی 
تاکید ورزیدند که موجب بهبود عملکرد شغلی در کارکنان در 

(. براتی و همکاران 04و54و50همه سطوح سازمانی می گردد )
کرد سازمانی به طور معنی ( عدالت سازمانی را بر عمل5933)

داری موثر دانستند که عدالت سازمانی بخشی از روابط 
کارکنان در سلسله مراتب سازمانی بوده و به رابطه با مافوق و 

(. 4رابطه مدیران با افراد سطوح پایین تر در ارتباط است )
( اثر جو 5939همچنی در تحقیقی دیگر از براتی و همکاران )

د شغلی سنجیده شد که تاثیر جو سازمانی بر سازمانی بر عملکر
عملکرد شغلی معنی دار گزارش شد. جو سازمانی نیز به میزان 
زیادی تحت تاثیر روابط بین مدیران و کارکنان دارد و در 
نتیجه با افزایش مهارت در برنامه ریزی عصبی کالمی می 
توان از طریق بهبود جو سازمان در بهبود عملکرد شغلی 

 (. 1تاثیر گذار بود ) کارکنان
یافته های تحقیق نشان داد که آموزش برنامه ریزی 
عصبی کالمی بر انگیزش شغلی و بهبود آن در دبیران تربیت 
بدنی دارای اثر معنی داری می باشد. همچنین پس از آموزش 
برنامه ریزی عصبی کالمی در ابعاد انگیزش شغلی شامل 

ی نیز اثر مثبت و بینش شغلی، هویت شغلی و انعطاف شغل
معنی داری مشاهده گردید. این یافته ها با یافته های 

(، سیمپسون 5939(، احتشامی تبار )5930تحقیقات سرگلزایی )
( همسو بوده و این محققان 0113( و هال )0111و رندل )
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معتقدند برنامه ریزی عصبی کالمی در بهبود انگیزش به طور 
(، احتشامی 5930لزایی )معنی داری موثر است. تحقیقات سرگ

( بر انگیزش جامعه 0111( و سیپسون و رندل )5939تبار )
دانش آموزی و دانشجویی صورت گرفته است و بهبود عملکرد 
برنامه ریزی درسی و افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی را 
مورد ارزیابی قرار داده اند. لکن اثرات مشابه را در بین کارکنان 

ان مشاهده نمود، چرا که آموزش برنامه سازمان ها نیز می تو
ریزی عصبی کالمی در افراد ایجاد انگیزه نموده و به آنان 
مهارت استفاده بهتر از شرایط و امکانات و لذت بردن از 

(. نتایج تحقیق هال 91و5و1شرایط موجود را ارائه می دهند )
( نیز نشان داد که آموزش برنامه ریزی عصبی کالمی 0113)

د انگیزش و ارتباط موثر کارکنان موثر است که تایید در بهبو
کننده این موضوع می باشد.  تحقیقاتی که اقدام به بررسی 
عوامل موثر بر افزایش انگیزش شغلی دبیران نموده اند نیز 
حاکی از آن است که اگرچه عوامل فیزیولوژیکی در افزایش 

بخش  انگیزش تاثیر غیر قابل انکاری را دارا می باشد ولی
مهمی از انگیزش شغلی مربوط به ارتباطات و عزت نفس 

(. یافته های تحقیق محمودی و 53ناشی از شغل می باشد )
( نشان داد که در شرایط کنونی حقوق و 5931همکاران )

دستمزد کمترین اهمیت و و عوامل درونی و ماهیت کار، 
(. 9بیشترین تاثیر را در افزایش انگیزش شغلی دارا می باشند )

( در 5939همچنین یافته های تحقیق بخشی و همکاران )
بررسی عوامل انگیزش اعضای هیئت علمی به این نتیجه 
رسیدند که مهم ترین عوامل انگیزشی ماهیت کار، شناخت و 

 (. 9قدردانی از افراد و پیشرفت و توسعه شغلی می باشد)
یافته های تحقیق همچنین نشان داد که انگیزش شغلی 

همبستگی معنی داری با عملکرد شغلی می باشد. به  دارای
عبارتی با افزایش انگیزش شغلی به طور معنی داری می توان 

عملکرد شغلی را ارتقا داد. به عبارتی عالوه بر اینکه آموزش 
برنامه ریزی عصبی کالمی به طور مستقیم بر عملکرد شغلی 

فه های اثر گذار است با تمرکز بر انگیزش شغلی ارتقای مول
آن می توان عملکرد شغلی را ارتقا داد و برنامه ریزی عصبی 
کالمی می تواند از طریق افزایش انگیزش شغلی و مولفه های 

 آن نیز تاثیرات مثبتی را در عملکرد شغلی ایجاد نماید.
با توجه به یافته های تحقیق و تحقیقات مشابه در این 

گیزش شغلی از حوزه مشاهده می شود که عملکرد شغلی و ان
جمله مهم ترین مولفه ها برای مدیران سازمان ها بوده و با 
افزایش انگیزش شغلی و عملکرد شغلی میزان بازده افراد را تا 
حد زیادی ارتقا داد. آموزش برنامه ریزی عصبی کالمی از 
جمله علومی است که می تواند در ایجاد انگیزه و ارائه راهکار 

لکرد مدیران و کارکنان اثرات های موفقیت و بهبود عم
چشمگیری را برجای بگذارد و با توجه به آموزش این مهارت 
می توان افزایش عملکرد کلی سازمان را در تمامی ابعاد 
مربوط به نیروی انسانی شاهد بود. دبیران تربیت بدنی با توجه 
به نقش حائذ اهمیتی که در توسعه ورزش و سالمت عمومی 

وانند عملکرد موثری در بهبود نشاط و جامعه دارند می ت
شادابی و سالمت جسمی و روحی جامعه بر جای بگذارند. لذا 
افزایش انگیزش و ارتقا عملکرد این قشر از جامعه و در نتیجه 
بهبود کمیت و کیفیت کار آنان می تواند از بسیاری از هزینه 
ها در بعد سالمت و مسائل اجتماعی جلوگیری نماید. با توجه 
به اثر آموزش برنامه ریزی عصبی کالمی بر انگیزش شغلی و 
عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی الزم است تا با برگزاری این 
دوره ارزشمند آموزشی برای دبیران تربیت بدنی در دوره های 
مختلف زمانی زمینه را برای ارتقای عملکرد آنان فراهم نمود و 

شاط و سالمت جسمی از این طریق، رشد و توسعه ورزش و ن
  و روحی را در جامعه فراهم نمود.

 ابعمن

(، اثر بخشی آموزش راهبردی برنامه ریزی عصبی کالمی بر سالمت عمومی و انگیزش تحصیلی. پایان نامه کارشناسی 5939احتشامی تبار اکرم، )
 ارشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران
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