
 

The Causal Effect of Enabling school Structure and 
Teacher's Collective Responsibility on Academic 
Optimism in Mediating Affective Commitment 

DOI: https://dx.doi.org/10.22070/tlr.2021.3199 

 Abolfazl Ghasemzade1, Shiva Maleki2*, Nahid Moradiezzati3 

 

1. Associate Professor of Educational Management, Department of 

Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, 

Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran 

2. PhD student in Educational Management, Department of Educational 

Sciences, Faculty of Educational (Corresponding Author) 

3. Master of Educational Management, Department of Educational Sciences, 

Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Madani University 

of Azerbaijan, Tabriz, Iran 

Abstract 
Introduction: The purpose of this study is to survey and discover the 

mediating effect of Affective Commitment on the relationship between 

Enabling school structure and Collective Responsibility andAcademic 

Optimism 

Method: Present research is applied in terms of objective and data collection 

method is descriptive- correlations. statistical population of the research 

includes all 500teachers of Razan city that 217 of them were selected through 

simple random sampling method based on Morgan table. Data were gathered 

through Enabling school structure, Collective responsibility, Academic 

Optimism, and Affective Commitment questionnaires. The structural Equation 

modeling was used to investigate relationship between the variables in the 

conceptual model. 

Results: The results showed that relationship between Enabling structure and 

Academic Optimism is mediated through Affective Commitment. also, the 

mediating role of affective commitment was in the relationship between 

Collective responsibility and Academic Optimism. The findings also showed 

that   the most significant correlation was achieved in the relationship between 

Collective responsibility and Academic Optimism. In the considered model, all 

regression weights were statically significant except the relationship between 

Enabling structure and Academic Optimism. 

Conclusion: As the result of this research indicate, the empowerment and 

increasing of collective responsibility in schools in mediation of Affective 

Commitment can have observable effect on positive results such as academic 

optimism of teachers, as one of the most important and effective factors in 

achieving education goals 
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ی ساختار توانمندساز مدارس و مسئولیت جمعی معلّمان اثر علّ
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 دهیچک
هدف پژوهش حاضر بررسي اثر ميانجي تعهد عاطفي در روابط ساختار توانمندساز مدارس و مسئوویي  ممعئي معمامئا     

هئا تويئيفي از نئو     ي گئردووري داد  ر اساس شئيو  اين تحقيق بر حسب هدف كاربردي و ب بيني عممي اس .با خوش
نفئر بئود. كئه بئر اسئاس       500رز  بئا حجئآ ومئاري    شهرستا  معماما  همبستگي اس . مامعه وماري پژوهش شامل كميه

هئاي  از طريئق پرسنئنامه   هئا گيئري تائاد ي سئاد  انت ئان شئدند. داد      نفئر بئه روش نمونئه    217مدول مورگا  تعداد 
گرديئد. بئه منرئور     ووريعممي و تعهد عاطفي ممئ   بيني، مسوویي  ممعي، خوشمدارس توانمندسازاستاندارد ساختار 

ي نتئاي  پئژوهش ننئا  داد كئه راب ئه      بررسي روابط متغيرها در ایگوي مفهومي از مدل معادالت ساختاري استفاد  شئد. 
. همچنئين نقئئش ميئئانجي تعهئد     شئود مئيگري بيني عممي از طريق تعهد عاطفي ميانجيبين ساختار توانمندساز با خوش

نتاي  همچنين ننا  داد كه بينترين ميئاا  همبسئتگي    .بيني عممي تاييد شدعاطفي در راب ه بين مسوویي  ممعي و خوش
رگرسئيوني بئه    هئاي . در ایگوي مورد نرر، تمئا  وز  شودمربوط مي بينيخوشبا مسوویي  ممعي به راب ئه بين  دارمعني

ونگونه كه نتئاي  حايئل از ايئن     بودند. داراز نرر وماري معني–بيني عمميبئين ساختار توانمندساز و خوشي هغير از راب 
تئثثير   توانئد تعهئد عئاطفي مئي    گري، توانمندسازي و ارتقاء مسوویي  ممعي در مدارس بئا ميانجيدهندپژوهش ننا  مي

حايمي معماما ، به عنوا  يکئي از عنايئر بااهميئ  و مئ ثر     بيني تبر پيامئدها و باورهاي مثب  همچو  خوش گيريچنآ
 باشد.  در تحقق اهداف وموزش و پرورش داشته
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 مقدمه  
چالــش مدیــران در  ترینمهم 1توانمندســازی

در معرض تغييرات ها عصرحاضر اســت. زیرا ســازمان
-ســازمان بنابراین .قرار دارندبينی غيرقابل پيش سریع و

تری بسيار وسيع امروزی نه تنها به دانش و اطالعاتهای 
اعتماد بــه نفس و  نياز دارند، بلكه به استقالل، خوداتكایی،

برای دستيابی  [.1بيشــتری نيازمندند]خالقيــت و ابتكار 
منبع و عامل ترین ســازمان باید مهم ،هابه این ویژگی

 [.2نيروی انسانی را توانمند كند ] رقابتــی خود، یعنی
ترین مهم معلم كهدهد می نشان همواره پژوهشیهای یافته
 یا و تغيير هيچ [.3است ]آموزان دانش یادگيری در متغير

 توانمندسازی بدونتوان نمی را آموزشی نظام در نوآوری
 ميزانی ،2توانمندساز ساختار. [4] آورد دست به معلّمان

 توانمند را معلّمان مدرسه، فرایندهای و ساختارها كه است
كاركنان توانمند به صورت انفرادی یا گروهی . [5]كند می

. [6]كنند در قبال كارشان و نتایج آن احساس مسئوليت می
 در سازتوانمند ساختار در معتقدند، همكاران و سایند

 انجام را خود مجزایهای مسئوليت مدیران و معلّمان حاليكه
 كمک مدرسههای فعاليت انجام و اثربخشی به دهند،می
توانمندســازی بــه معنای طراحی ســاختار . [7]كند می

خود، كه در آن افراد ضمن كنترل ینحو سازمان است، به
بيشتری را نيز داشته باشند  هایآمادگی پذیرش مسئوليت

 (1390؛ به نقل از الليانپور و همكاران، 1994)الولر، 
مسئوليت جمعی بخشی از محيط معمولی مدرسه است كه .

از طریق اعمال و باورهای مشترک بر رفتارهای معلّمان تأثير 
 را 4جمعی مسئوليت [8] 3واسميت لی. [4]گذارد می

 معلّمان تمایل بر تاكيد با مدرسه هنجارهای ازای مجموعه
آموزان تعریف دانش یادگيری قبال در مسئوليت قبول به

 بار اولين برای كه بودند محققانی اولين ها. آناندكرده
 اثر وآموزان دانش یادگيری برای را جمعی مسئوليت مفهوم

 فرض اسميت و لی كردند. بررسی آموزشی توسعه بر آنرا
 كه باورند این بر گروه یک عنوان به معلّمان كه وقتی كردند،
بسيار مهم  یادگيری فرآیند درها آنهای تالش
پيشرفت  و هاآن تالش بنابراین باال(، جمعی )مسئوليتاست

 دیدگاه تدریس فرآیند در یافت. خواهد افزایشتحصيلی 
 شخصيت كل و است معتقد بدان كهای فلسفه باورها، معلم،

 واقع موثرآموزان دانش یادگيری و تحول تدریس، در وی
 یک در قدرتمند محرک معلّمان باورهای .[9]شود می

 ترینمهمها آنهای ویژگی و این باورها است. درس كالس
                                                           
1 Empowerment 
2 Enabling Structure. 
3 Lee & Smith 
4 Collective Responsibility   

 عملكرد و آموزش محيط یادگيری، كه است خصوصياتی
 باورها، این از یكی .دهندمی قرار تاثير تحت را آموزاندانش
علمی از  بينیمفهوم خوش. [4است ] 5تحصيلیبينی خوش

دل تحقيقات صورت گرفته در مورد روانشناسی مثبت، 
، سرمایه اجتماعی و تجهيزات جامع مدارس، بينیخوش

هوی و همكارانش اولين بار این . [10] پدیدار شده است
مفهوم را به عنوان جزئی از فرهنگ مدرسه تعریف كردند و 

بينی . خوش[11دانند ]ا بعدی از سالمت سازمانی میآن ر
علمی، به عنوان یک ویژگی سازمانی و فردی در پی ایجاد و 
حفظ فرهنگ مدرسه ای است كه معلمين را تشویق نماید 

بينانه به خصوص در مورد كارآمدی تا باورهای خوش
خودشان، اعتماد به دانش آموز و والدین آن ها و اعمال 

در وظایف آموزشی را در خود ایجاد و حفظ  تأكيد علمی
گرا و فعال و نموده و برای گسترش محيط مدرسه ای مثبت

 تنها نه تحصيلیبينی خوش سازه؛ پس [12]شاداب بكوشند 
 عالوه به ،كندمی كمک مدرسه در مثبت محيط ایجاد به

الگوی . [7]شود می معلم كارآمدی ایجاد باعث محيط این
كسانی  یهدهند از لحاظ تحصيلی نشان بينخوش معلّمان

انسان دوستانه و اعتمادآميز در مدیریت  یهاست كه شيو
و ارزیابی كارهای  ریزیدارند، آنان را در طرح آموزاندانش

-غيررسمی بهره می های، از ارزیابیدهندخود مشاركت می

ه ، پذیرای والدین در كالس هستند و بيش از وظيفبرند
. [13]دهند قرار میآموزان اختيار دانشرسمی، زمان در 

 بيشتری احتمال متعهد با معلّمان كه كنيم باور است مهم
كنند می حفظ را یادگيری و مدرسه به نسبت مثبت نگرش

تعهد . [14]دهند می ارائه راتری باكيفيت آموزش احتماالً و
سازمانی از موضوعاتی است كه به دليل اهميت بروندادهای 

، تحقيقات متعددی هامحققـان و مدیران سازمان آن بـرای
؛ نتایج این [15در ارتباط با آن صـورت گرفتـه اسـت]

تحقيقات مؤید آن است كه تعهد سازمانی با بسياری از 
تـا بـه حال  60از دهـه  [16]رفتارهای شغلی مرتبط است 

متفاوتی از تعهد سازمانی ارائه  هایبندیتعاریف و تقسيم
درحال حاضر چهارچوب آلن و مير از محبوبيت شده است 

تعهد سازمانی یک  هابيشتری برخوردار است. به اعتقاد آن
فرد با  یحالت روانشناختی است، به طوری كه رابطه

سازمان را بر مبنای رویكرد سه گانه عاطفی، مستمر و 
براساس دسته بندی آلن . [17]كند هنجاری مشـخص مـی

، 6سازمانی شامل سه جزء تعهد مستمرتعهد ( 1990) یرومی
 تریناما رایج. [18است ] 8و تعهدهنجاری 7تعهدعاطفی

                                                           
5 Academic Optimism. 
6 Continuancecommitment 
7 Affective Commitment 
8 Normativecommitment 
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 و همکارا  زاد ابوایفضل قاسآ                               بيني عممي با واس ه تعهد عاطفيمعماما  بر خوش ي ساختار توانمندساز مدارس و مسوویي  ممعياثر عما

 

رویكرد به تعهد سازمانی، این است كه تعهد را یک علقه 
كه فرد متعهد  ای؛ به گونهكنندعاطفی به سازمان تلقی می
، در سازمان مشاركت كرده گيردهویت خود را از سازمان می

 [20] 1و آلن یرمی. [19]برد لذت می و از عضویت در آن
تعهد عاطفی را بيانگر پيوســتگی عاطفی كارمنــد و تعيين 

و اهداف ســازمان و ميزان درگيری  هاهویت وی با ارزش
. تعهد عاطفی به عنوان یكی از ابعاد اندوی با سازمان دانسته

متمایز تعهد سازمانی، به دليل تأثيرگذاری چشمگير بر نيت 
سازمان، غيبت و جابجایی، بيش از سایر ابعاد تعهد  ترک

مورد توجه است. در نظر گرفتن ارزش پيامدهای این بعد از 
تعهد، اهميت شناخت چگونگی ارتقاء آن در كاركنان را 

. فهم نحوه ارتقاء تعهد عاطفی و به تبع آن سازدروشن می
 از آثار و پيامدهای آن، مستلزم اینست كه اوالًمندی بهره

عواملی كه به طور مستقيم یا غير مستقيم بر تعهد عاطفی 
تأثيرگذارند، شناسایی شود و ثانياً الگوی ارتباطی این عوامل 

 .[19باهم و با تعهد عاطفی مشخص شود ]
بررسی تحقيقات انجام یافته دربارة تعهد شغلی  در
سازمانی تأثيراتی  ساختار عواملی از قبيل ،یابيمدرمی

افراد  ادراكات توانمندسازی و تعهد غيرمستقيم بر مستقيم و
نيروی كار . كارشان دارد حرفه و سازمان، نسبت به شغل،

توانمند، یكی از شروط الزم و ضروری برای عملكرد متعهد و 
امروزی به  محيط كارباشد و های نوین میمؤثر در سازمان

 هایحلراه، كه بتوانند تصميم بگيرند دارد معلّمانی نياز
ول ئمس قبال نتایج كار در و مسائل ارائه دهند برای ایتازه

موضوع توانمندسازی  كهرسد می به نظر لذا شناخته شوند.
از جمله  شغلیهای نگرش بسياری از كهمهمی است 
. [21] مرتبط هستند آن دلبستگی شغلی باو  تعهدسازمانی

كه بين تعهد  داردبيان می( 2007) 2باتناگردر همين رابطه 
توانمندی و استراتژیک منابع انسانی هایسازمانی و نقش

 3ریلیدر مدلی كه همچنين روانشناختی رابطه وجود دارد. 
اند هبرای توانمندی كاركنان ارائه داد (2003همكاران ) و

. [22]اند اصلی توانمندی را تعهد دانسته هایپيامد یكی از
توان یـک پایـه نظـری با مرور ادبيات تحقيق گذشته مـی

الزم بـرای مطالعـه مسـئوليت اجتماعی و تعهد كاركنان 
ری نسبت به هر چه افراد تعهد بيشت. [23مشاهده كرد ]

سازمان داشته باشند، مسئوليت بيشتری را در خود احساس 
و از طرفی هر چه واگذاری مسئوليت به افراد درون كنند می

ها كارها و وظایف متناسب با استعدادسازمان بيشتر باشد و 
فرد اهداف خود را با اهداف سازمانی هم ، باشد هاو مهارت

                                                           
1 Meyer & Allen 
2 Batnager 
3 Reily 

كل و عضوی از یک  راستا كرده و خود را با سازمان یک
سلطانی و در همين رابطه، . [24]گيرد خانواده در نظر می

ميان متغيرهای  از تحليل همبسـتگی [23]همكاران 
كـه هرگونـه بهبـود در ابعـاد  گرفتند نتيجه پژوهش خود

-اجتماعی سبب بهبود تعهد عاطفی كاركنان می مسـئوليت

 .شود
با ارائة چند  در پژوهش حاضر ارتباط بين متغيرها را

 :دهيمپژوهش مورد بررسی قرار می
بينی تحصيلی از جمله ساختار توانمندكننده و خوش

به موفقيت مدرسه كمک نماید. توانند عواملی هستند كه می
-كه خوش دارد موضوع این به اشاره پژوهشی ادبيات روند

 و ساختار طراحی الگوی طریق ازتواند می تحصيلیبينی 
 الگو این .نماید كمک معلم موفقيت به آن مطلوب انجام

 هابرخی از پژوهش. [7]شود می ناميده سازتوانمند ساختار
بينی بـه بررسـی نقـش توانمندسـازی سـاختاری درخوش

 توسط كهای مطالعه . بـرای مثـال: دراندپرداخته تحصيلی
 ساختار كه شده مشخص گرفت، ( انجام2005كيگان ) مک

 ساختار دارد. این رابطه تحصيلیبينی شخو با توانمندساز
 تادهد می معلّمان اجازه به كههایی سياست عبارتنداز:

. [7دهند ] انجامتری مطلوب به صورت راهایشان فعاليت
 نشان داده است [7حيدرزاده ] و عباسيان تحقيقات نتایج

 تحصيلیبينی خوش و مدارس توانمندساز ساختار بين كه
 دارد. همچنين مسئوليت وجود معناداری و مثبت رابطه

 معلّمان علمیبينی خوش بر معناداری و مثبت تاثير جمعی
 را خود كههایی مدرسه در تدریس برای معلّمان دارد،

 برای مسئوليت قبول به تمایل آموزان،دانش موفقيت مسئول
 رشد برای مسئوليت قبول آموزان،دانش همه یادگيری
-می بهبود منظور به دیگران به كمک برای مسئول مدرسه،

و همكاران  4تحقيق جيسون. [4هستند ]تربينخوش ،دانند
ساختار توانمندسازی مدارس،  بررسی یدر زمينه [42]

مدارس  علمی دربينی خوشمسئوليت جمعی، و فرهنگ 
تایوان نشان داد كه مسئوليت جمعی به طور مستقيم پيش 

 ابراهيمی و بخشایی دهد. علمی را ارائه میبينی خوشبينی 
پژوهش خود كه با هدف بررسی تأثير [ نيز در 4] قوام

علمی بينی خوشباورهای آموزشی و مسئوليت جمعی در 
تأثير مستقيم، مثبت و معنادار مسئوليت  ؛معلّمان انجام شد

 معلّمان نشان دادند.بينی خوشجمعی را در 
ر سوم از طریق متغي ،در شرایطی كه یک یا چند متغير

، كننداعمال می ییا چهارمی نقش خود را بر متغير دیگر
. باتوجه به این گفتمی توان از متغيرهای ميانجی سخن 

كه معتقدند الگوهای ميانجی  [25مطلب از رویز و گيل ]
                                                           
4 Jason 
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ها تواند در درک بهتر فرآیندهایی كه توسط آنمی 
د دهمتغيرهای سازمانی، عملكرد گروه را تحت تأثير قرار می

 .دبه ما كمک كن
طبق مبانی نظری و  همچنين با عنایت به این كه

، راهی و [21]پژوهشی ساختار توانمندساز )كریمی و جهان 
و مسئوليت  (،[27]، مجيبی و همكاران [26]همكاران 

، [23]، سلطانی و همكاران [24]و همكاران  ویسهجمعی )
بر تعهد عاطفی اثر معنی دار   (،[28] 1آنتونی و هونگ

بينمتغيرهای مستقل و به صورت ميانجی این متغير  دارند
ان از نشها نيز شد؛ زیرا مرور پژوهش در نظر گرفتهوابسته 
متغيرهای در روابط بين گری تعهد عاطفی ميانجینقش 

)اكبری و همكاران دارد. برای نمونه مستقل و پيامدهایشان 
و همچنين ( [30] عرفان مهرو  چه اه نظری در، ش[29]

تعهد نشان داد كه  [17]جعفری و همكاران پژوهش كریمی 
بين  یتواند بهعنوان ميانجی دررابطهعاطفی كاركنان می

با توجه . فرهنگ و توانمندسازهای مدل تعالی، اثرگذار باشد
و حاجی  (1390) به این كه طبق نظر گل پرور و نادی

شواهد پژوهشی در دسترس  (1391) كریمی و همكاران
حاكی از آن است كه تعهد عاطفی نسبت به دیگر متغيرهای 
نگرشی دارای روابط نيرومندتری با نتایج حاصل از كار كه 

و  باشد، میشودیاد می هادر قالب اثربخشی و عملكرد از آن
سودمندترین شكل تعهد به سازمان و سنجه اصلی در 

نيز بررسی اثر  [31]؛ و مرادی عزتی تعهد است هایمطالعه
بينی تحصيلی معلّمان و خوشی ميانجی تعهد را در رابطه

های محققين پژوهش توانمندسازی ساختار مدارس برای
در پيشنهاد كرده اند؛ لذا با عنایت به مطالب مذكور  آتی

در تعهد عاطفی  درصدد هستيم ببينيم آیاپژوهش حاضر 
رابطه بين متغيرهای مستقل و پيامد مورد نظر نقش 

 كند؟ميانجی را ایفا می
مرور سوابق پژوهشی نشان داد كه ساختار توانمندساز و 

دهای مثبت مسئوليت جمعی می توانند در پدیدآوری پيام
تحصيلی اثرگذار باشند. همچنين این نكته  بينیمانند خوش

مستفاد گردید كه گرچه متغيرهای پژوهش حاضر گاها به 
، سلطانی و [32])ملكشاهی  صورت زوجی بررسی شده است

و  [، عباسيان5]و همكاران  مير كمالی، [23]همكاران 
 و بخشایی، [6]، اسكندری و همكاران [7] حيدرزاده
اما در كل طبق  ،[33] جيسونو همكاران، [4] قوام ابراهيمی

صورت گرفته در زمينه پيشينه موضوعی  هایبررسی
مجموعه روابط  ،تحقيق، هيچ گونه پژوهش داخلی و خارجی

. لذا در این راستا به ندنگرفته ارا درنظر  1دیاگرام مطرح در
رو پيش یقصد پر كردن این خال، پژوهشگران مطالعه

                                                           
1 Anthony & Hong 

يرهای پژوهش را به صورت همزمان در قالب یک مدل متغ
خود در غنی سازی  یبه نوبه تواندمعادالت ساختاری كه می

این متغيرها نقش  یتحقيقاتی اندک درزمينه یپيشينه
 .داشته باشد، مورد بررسی قرار دادند

در مجموع بر اساس آنچه بيان گردید، الگوی مفهومی و 
توانمندساز و مسئوليت جمعی با نظری ارتباط بين ساختار 

بينی علمی با نقش ميانجی تعهد عاطفی در خوش پيامد
 تدوین شد. 1قالب شكل 

 
 مدل مفهومي روابط بین متغیرهای پژوهش .1شكل

مبتنی بر این مدل هدف غایی از انجام پژوهش حاضر 
بررسی و كشف اثر ميانجی تعهد عاطفی در روابط ساختار 

بينی علمی در مسئوليت جمعی با خوشتوانمندساز و 
 بود. رزن شهرستان معلّمان

 های پژوهشفرضیه
بينی با خوش معنی داری دساز مدارس رابطهنساختار توانم .1

 دارد. تحصيلی معلّمان

تحصيلی بينی با خوش معنی داری رابطه مسئوليت جمعی .2
 دارد. معلّمان

با تعهد  معنی داری دساز مدارس رابطهنساختار توانم .3
 دارد. عاطفی معلّمان

 با تعهد عاطفی معلّمان معنی داری رابطه مسئوليت جمعی .4
 دارد.

 بينی علمی معلّمانبا خوش معنی داری تعهد عاطفی رابطه .5
 دارد.

بينی علمی از ی بين ساختار توانمندساز با خوشرابطه .6
 شود.طریق تعهد عاطفی ميانجيگری مـی

بينی علمی از طریق خوش با مسئوليت جمعیی بين رابطه .7
 شود.تعهد عاطفی ميانجيگری مـی

 روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردیو از نظر نحوه 
گردآوری اطالعات توصيفی و از نوع همبستگی و به طور 

بود. در  2معادالت ساختارییابی مشخص مبتنی بر مدل
مدل تحليلی پژوهشی، ساختار توانمندساز و مسئوليت 
                                                           
2 Structural Equation Modeling 
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 و همکارا  زاد ابوایفضل قاسآ                               بيني عممي با واس ه تعهد عاطفيمعماما  بر خوش ي ساختار توانمندساز مدارس و مسوویي  ممعياثر عما

 

متغير مستقل، تعهد عاطفی متغير ميانجی و جمعی 
آماری این  یبينی علمی متغير وابسته بودند. جامعهخوش

 500ی رزن با حجم آمار شهرستان معلّمان یپژوهش كليه
مورگان، با توجه به  جدول حجم نمونه با استفاده از نفر بود.

، گيرینفر در نظرگرفته شد. روش نمونه 217جامعه آماری، 
برای پيشگيری از افت  گيری تصادفی ساده بود.هنمون

احتمالی حجم نمونه و حصول اطمينان از پاسخ دادن به 
پرسشنامه بين نمونه آماری توزیع  260تعداد ها پرسشنامه

پرسشنامه  217برگشتی تعداد  هایگردید. از پرسشنامه
 هاقابليت تحليل را دارا بود كه در پژوهش حاضر از آن

 .استفاده شد

 گیریابزارهای اندازه
برای جمع آوری اطالعات در این پژوهش از چهار 

حاضر از  هایپرسشنامه استاندارد استفاده شد. پرسشنامه
نوع خودگزارشی بودند كه توسط معلمين نمونه پژوهشی 

 حاضر تكميل شدند. 
توانمندساز مدارس:  ساختار پرسشنامه -1

سوئيت لند در  و هوی توسط توانمندساز ساختار پرسشنامه
 پرسشنامه این .است شده ساخته(2001-2000سال )

 است شده ساخته ليكرت مقياس براساس و سؤال 12 دارای
 ترسيم مانع تا توانمند از پيوستاری در را مدرسه ساختار و

 باشد، باالتر پرسشنامه از حاصلی نمره هرچهنماید. می
 و توانمندتر مدرسه ساختار كه است اینی نشان دهنده

ی نشان دهنده باشد كمتر پرسشنامه از حاصلی نمره هرچه
هوی و سوئيت لند پایایی  .است مدرسه ساختار بودن مانع

 اند.گزارش كرده 93/0این پرسشنامه را 

 12شامل :معلّمان جمعي تیمسئول پرسشنامه -2
 (2008سال) در گودارد و لوگرفو توسط كه است سوال

 مقياس براساس و است مورد 4 شامل كه شدهاست ساخته
 شده تنظيم موافقم كامال 6 تا مخالف كامال 1 از ليكرت

گزارش  9/0. وو و همكاران  پایایی این پرسشنامه را است
 (.2012كرده است )وو، هوی و تارتر 

 برای معلّمان: تحصیليبیني خوش پرسشنامه -3
ی پرسشنامه از معلّمان تحصيلیبينی خوش ارزیابی

این د. ش ( استفاده2010همكاران ) و برد استاندارد
گویه(، 4پرسشنامه دارای سه خرده مقياس كارآمدی معلم )

گویه( و تأكيد تحصيلی 4اعتماد به والدین و دانش آموزان )
باشد. كليه سواالت آن بر روی یک طيف پنج گویه( می3)

در اجرای آزمایشی این ای نمره گذاری شده اند. درجه
نفر از  24نامه كه نخستين بار توسط مزارعی روی پرسش

معلّمان صورت گرفته است؛ ضرایب قابل اعتماد در خرده 

، در 72/0« اعتماد معلم به والدین و دانش آموزان»مقياس 
و در خرده مقياس  65/0« تاكيد تصيلی»خرده مقياس 

به دست آمده است. ذبيحی حصاری  90/0« كارآمدی معلم»
 بينیخوشی پژوهش خود از پرسشنامه ( نيز در1390)

( استفاده نموده و پایایی آن 2010تحصيلی برد و همكاران )
 مورد تایيد قرار داده اند. 87/0را با ضریب آلفای كرونباخ 

برای ارزیابی  :معلّمان عاطفي تعهد پرسشنامه -4
تعهد سازمانی مایر و  استانداردپرسشنامه تعهد عاطفی از 

استفاده شده است. این پرسشنامه از سه مولفه ( 1990)آلن 
ی تعهد عاطفی؛ تعهد هنجاری و تعهد مستمر تشكيل شده 
است كه بر اساس مقياس ليكرت از یک )كامال مخالفم( تا 

سوال  24پنج )كامال موافقم( تنظيم شده است كه دارای 
. ضرایب اعتبار تعهد سازمانی مایر و آلن به ترتيب امی باشد
و  79/0، 85/0اد عاطفی، هنجاری و مستمر برابر با برای ابع

)ساعتچی، كامكاران و عسكریان  دست آمده استه ب 83/0
1389.) 

جهت رعایت اصول اخالقی در پژوهش حاضر، توزیع و 
پرسشنامه ها توسط پژوهشگر انجام شد. الزم  یتكميل كليه

بهذكر است كه در ابتدا پژوهشگر جهت دستيابی به 
معرفی نامه به مسووالن مراجعه  یدگان با ارایهمشاركت كنن

و با توضيح اهداف پس از اخذ موافقت، برای هر مشاركت 
به توضيح و تشریح اهداف در حد توان و امكان كننده 

 هاقبلی اجرای پرسشنامـه پژوهش پرداخته و با تعيين وقت
آغاز می گردید. مشاركت كنندگان نسبت به محرمانه بودن 

 طمينان حاصل نمودند.ا هاداده
در این پژوهش، برای تعيين پایایی پرسشنامه ها از 

 2و به منظور تعيين روایی سازه 1نباخوآلفای كر ضریب
پرسشنامه ها از تحليل عاملی تایيدی استفاده شد. برای 
آزمون برازش مدل های اندازه گيری و ساختاری چندین 

های [ زیرا سنجش جنبه33شاخص برازش وجود دارد ]
متنوع خوبی برازش تنها از طریق یک شاخص برازش واحد 

[. برازش كلی مدل از طریق آزمون 34امكان پذیر نيست ]
خی دو ارزشيابی می شود. از آنجا كه آزمون خی دو به طور 

[، نسبت 35قابل مالحظه ای به حجم نمونه حساس است ]
نيز محاسبه می شود كه  (χ²/df)خی دو به درجه آزادی 
به عنوان یک برازش قابل قبول  3مقدار مساوی یا كمتر از 

های برازش [ همچنين شاخص36شود ]در نظر گرفته می
جذر ، 90/0بيشتر از  3تطبيقی ششاخص برازدیگر شامل 

                                                           
1 Cronbach’s Alpha 
2 Construct validity 
3 Comparative Fit Index) CFI(  
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و جذر  08/0كمتر از  1واریانس خطای تقریببرآورد  
به  08/0از  كمتر 2ميانگين پس مانده های استاندارد شده

 [.37عنوان برازش قابل قبول مدنظر قرار می گيرند ]
[. 38آزمون مدل اندازه گيری در سه مرحله انجام شد ]

در مرحله اول، ضرایب آلفای كرونباخ برای ارزشيابی 
[. همانطور 39همسانی درونی متغيرهای اصلی انجام شد ]

مشخص است، تمامی ضرایب پایایی  1كه در جدول 
هستند كه بيانگر همسانی  70/0شده باالتر از محاسبه 

درونی خوب گویه ها در هر پرسشنامه و خرده مقياس است 
[40 .] 

در مرحله دوم، تحليل عاملی تایيدی برای برآورد 
بارهای عاملی و تعيين شاخص های برازش مورد استفاده 
قرار گرفت. نتایج مدل های اندازه گيری شامل روابط 

با نشانگرهای مربوط به آن ها نشان داد كه متغيرهای نهفته 
معنی دار بودند.  >001/0pهمه بارهای عاملی در سطح 

بنابراین، همه نشانگرها به طور معنی داری به عامل زیربنایی 
[. بارهای عاملی برای گویه های 41خود مرتبط هستند ]

، 69/0تا  24/0پرسشنامه ساختار توانمندساز مدرسه از 
، 87/0تا  70/0ی مقياس مسئوليت جمعی از هابرای گویه
 90/0تا  69/0بينی تحصيلی از های مقياس خوشبرای گویه

تا  60/0های مقياس تعهد عاطفی معلّمان از و برای گویه
های های برازش مدلبندی شدند. مقادیر شاخصرتبه 87/0

های مورد استفاده در این تحليل عاملی تایيدی پرسشنامه
آمده است. نتایج بيانگر این هستند كه  2ول پژوهش در جد

های مورد نظر از روایی سازه قابل قبول پرسشنامه
 ها مورد تایيد قرار گرفت. برخورداند، یعنی ساختار عاملی آن

گيری مورد آزمون قرار در مرحله آخر، مدل های اندازه
گرفت. یعنی، چهار متغير اصلی پژوهش شامل ساختار 

بينی تحصيلی و تعهد وليت جمعی، خوشتوانمندساز، مسئ
عاطفی معلم در قالب چهار مدل اندازه گيری آزمون شدند. 

 001/0، تمامی بارهای عاملی در سطح 1بر طبق جدول 
>p همه شاخص های 2دار هستند و بر طبق جدول معنی ،

برازش در حد قابل قبول می باشند. بنابراین، می توان 
ستانداردهای مورد نظر برای نتيجه گرفت كه مدل ها از ا
 پایایی و روایی برخوردار است.

 
 
 
 
 

                                                           
1 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
2 Standardized Root Mean Residual (SRMR) 

 گیری. ضرایب پایایي متغیرها و روایي مدل اندازه1جدول 

 ضریب پایایی بار عاملی سازه ها

 80/0  ساختار توانمندساز
  24/0 سوال اول
  52/0 سوال دوم
  34/0 سوال سوم

  39/0 سوال چهارم
  60/0 سوال پنجم

  65/0 ششم سوال
  69/0 سوال هفتم
  67/0 سوال هشتم
  57/0 سوال نهم
  54/0 سوال دهم

  56/0 سوال دوازدهم
  48/0 سوال دوازدهم

 79/0  مسئوليت جمعی
  70/0 سوال اول
  81/0 سوال دوم
  85/0 سوال سوم

  86/0 سوال چهارم
  87/0 سوال پنجم

 81/0  تحصيلی خوشبينی
  80/0 كارآمدیمعلم

  69/0 اعتماد به والدین
  90/0 تاكيد تحصيلی
 85/0  تعهدعاطفی
  60/0 سوال اول
  65/0 سوال دوم
  83/0 سوال سوم

  87/0 سوال چهارم

 های اندازه گیری مدل ششاخص های براز .2جدول 

 χ²/df CFI RMSEA SRMR مدل ها

 089/0 075/0 88/0 4/2 ساختار توانمندساز
 025/0 06/0 95/0 5/2 جمعیمسئوليت 

 034/0 039/0 99/0 4/1 بينی تحصيلیخوش
 021/0 056/0 98/0 82/1 تعهد عاطفی

جهت تجزیه و تحليل داده ها از ضریب همبستگی 
معادالت ساختاری با یابی پيرسون، تحليل عاملی و مدل

استفاده  4ليزرل و 3اس پی اس اساستفاده از نرم افزارهای 
 شد.

 های پژوهشیافته
 ایاطالعات دموگرافيک و زمينه 3جدول شماره 

 دهد.كنندگان را در پژوهش حاضر نشان میمشاركت
 
 
 

                                                           
3 SPSS 
4 LISREL 



 

55 

 و همکارا  زاد ابوایفضل قاسآ                               بيني عممي با واس ه تعهد عاطفيمعماما  بر خوش ي ساختار توانمندساز مدارس و مسوویي  ممعياثر عما

 

 کنندگانای مشارکتاطالعات دموگرافیک و زمینه. 3جدول 
 درصد تعداد  متغير / شاخص

   جنسيت
 59 143 مرد   
 41 99 زن   

   تحصيالت
 5/4 11 دیپلم

 6/75 183 ليسانس
 8/19 48 فوق ليسانس

از بين معلمين شركت كننده در  3طبق جدول شماره 
اند. درصد نيز زن بوده 41درصد مرد و  59پژوهش 
درصد نمونه دارای مدرک تحصيلی دیپلم،  5/4همچنين 

 اند. بوده درصد فوق ليسانس 8/19درصد ليسانس و  6/75

 پژوهشهای توصیفي و همبستگي بین متغیرهای شاخص. 4جدول 
 بينیخوش تعهد عاطفی مسئوليت ساختار متغيرها
    1 ساختار

   1 10/0 مسئوليت
  1 51/0** 26/0** تعهد عاطفی

 1 58/0** 73/0** 18/0** بينیخوش

05/0>*, 01/0>** 

شود، ضریب مشاهده می 4چنانچه در جدول شماره ی 
همبستگی بين متغير ساختار توانمندساز مدارس با تعهد 

باشد و شدت این همبستگی دار میعاطفی مثبت و معنی
است. همچنين ضریب همبستگی بين تعهد عاطفی با  26/0

تحصيلی، معنی داری و مثبت است و شدت این بينيخوش
گی بين است. بيشترین ضریب همبست 58/0همبستگی برابر 

باشد. ضریب ( می = 73/0r)بينیخوشمسئوليت جمعی و 
همبستگی بين متغير مسئوليت جمعی و تعهد عاطفی 

دار هستند. همچنين ضریب همبستگی مثبت و معنی 51/0
دوگانه بين ساختار توانمندساز مدارس و مسئوليت جمعی 

 دیده نشد. دار معنی

 آزمون فرضیات پژوهش
بهتر روابط علی و نحوه  به منظور شناخت هر چه

تاثيرگذاری ساختار توانمندساز مدارس و مسئوليت جمعی 
بر تعهد عاطفی و پيامد احتمالی آن مدل مسير با استفاده از 

حاصل از  هایمدل معادالت ساختاری صورت گرفت. یافته
حاصل از تحليل مسير  هایاین تحليل، موید نتایج و یافته
پژوهش را نشان  هایرضيهدر مدل ساختاری مربوط به ف

 های. همانطور كه در خروجی نرم افزار از تخميندهدمی
( و نيز اعداد معنی داری مربوط به تحليل 2استاندارد )شكل 
، شود( مشاهده می5پژوهش )جدول  هایمسير در فرضيه

مقادیر شاخص های تناسب حاكی از برازش مناسب مدل 
و  80/1زادی برابر با است و مقدار نسبت كای دو بر درجه آ

 058/0برابر با   RMSEA، مقدار 3كوچكتر از مقدار مجاز 
می باشد. همه ضرایب، به غير از مسير  10/0و كوچكتر از 

 دیده می شوند. داربينی، معنیمستقيم ساختار بر خوش
دساز مدارس نساختار توانمفرضیه اول پژوهش: 

 دارد. معلّمانتحصیلي بیني با خوش معني داری رابطه

و  2)شكل  های معادالت ساختاریمطابق با خروجی
ساختار در بررسی فرضيه اصلی اول پژوهش یعنی ، (5جدول

تحصيلی بينی با خوش معنی داری دساز مدارس رابطهنتوانم
ضریب مسير مستقيم ساختار توانمندساز دارد.  معلّمان

با مقدار ضریب  تحصيلی معلّمانبينی مدارس بر خوش
(0.77t=،0.55 β = )شود.ینمدار دیده معنی 

 رابطه مسئولیت جمعيفرضیه دوم پژوهش: 
 دارد. تحصیلي معلّمانبیني با خوش داریمعني

های بين متغيردر آزمون فرضيه اصلی دوم پژوهش 
تحصيلی بينی و خوشمسئوليت جمعی 

 ی دیده شددارارتباط معنی (= 8.37t=،0.74β)معلّمان
 (.5 و جدول 2)شكل 

دساز مدارس نساختار توانمفرضیه سوم پژوهش: 
 دارد. با تعهد عاطفي معلّمان معني داری رابطه

و  2)شكل  های معادالت ساختاریمطابق با خروجی
 در آزمون فرضيه اصلی سوم رابطه معنی دار بين، (5جدول 

دساز مدارس با تعهد عاطفی معلّمانبا مقدار نساختار توانم
 شد.تائيد  (= 3.57t=،0.25 β)ضریب 

 رابطه مسئولیت جمعيفرضیه چهارم پژوهش: 
 دارد. با تعهد عاطفي معلّمان معني داری

در آزمون فرضيه اصلی چهارم یعنی بين مسئوليت 
با دارد؛ نيز  با تعهد عاطفی معلّمان داریمعنی رابطه جمعی

و  2)شكل  شدتائيد  (= 6.72t=،0.54β)مقدار ضریب 
 .(5جدول 

معني  تعهد عاطفي رابطه پنجم پژوهش: فرضیه
 دارد. بیني علمي معلّمانبا خوش داری

های مطابق با خروجیدر آزمون فرضيه اصلی پنجم 
تعهد بين  ، رابطه(5و جدول  2)شكل  معادالت ساختاری
با مقدار ضریب نيز  بينی علمی معلّمانعاطفی با خوش

(3.34t=،0.26 β =)  شدتائيد. 

ی بین ساختار رابطهفرضیه ششم پژوهش: 
بیني علمي از طریق تعهد عاطفي توانمندساز با خوش

 شود.میانجیگری مـي
ضریب مسير مستقيم در آزمون فرضيه اصلی ششم 

ساختار توانمندساز مدارس بر تعهد عاطفی با مقدار ضریب 
شود. همين طور تعهد عاطفی معنی دار دیده می 25/0
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 26/0با ضریب بينی ت و معنی دار بر خوشدارای اثر مثب 
باشد. بنابراین نقش ميانجی تعهد عاطفی در رابطه بين می

-تحصيلی معنیبينی ساختار توانمندساز مدارس با خوش

. همانطور كه مشاهده شد شودداری و در مدل تائيد می
ای با رابطه دساز مدارس با اینكه مستقيماًنساختار توانم

ی معلّمان ندارد ولی با واسطه تعهد تحصيلبينی خوش
-بينی تحصيلی معلّمان میعاطفی، ساختار منجر به خوش

. بدین ترتيب ساختار توانمندساز دارای اثر غيرمستقيم شود
تحصيلی با مقدار ضریب بينی مثبت معنی دار بر خوش

 (. 5و جدول  2)شكل  باشدمی 07/0
مسئولیت ی بین رابطهفرضیه هفتم پژوهش: 

بیني علمي از طریق تعهد عاطفي با خوش عيجم
 شود.میانجیگری مـي

ضریب مسير مستقيم در آزمون فرضيه اصلی هفتم 
تحصيلی به بينی مسئوليت جمعی بر تعهد عاطفی و خوش

باشد. ضریب دار میمعنی 74/0و  54/0ترتيب با ضریب 
مسير مستقيم مسئوليت جمعی بر تعهد عاطفی با مقدار 

تعهد  شود. همين طوردار دیده میمعنی 54/0ضریب 
بينی با ضریب دار بر خوشعاطفی دارای اثر مثبت و معنی

باشد. بنابراین نقش ميانجی تعهد عاطفی در رابطه می 26/0
دار و در بينی تحصيلی معنیبين مسئوليت جمعی با خوش

شود. بدین ترتيب ساختار توانمندساز دارای مدل تائيد می
حصيلی با بينی تخوش دار براثر غيرمستقيم مثبت معنی

 .(5و جدول  2)شكل  باشدمی 14/0مقدار ضریب 
 

 
 براساس ضرایب استانداردافزار نرم خروجي .2شكل

 

 
 
 
 

 tبراساس ضرایب افزار نرم خروجي .3شكل

 تعهد عاطفيبا نقش میانجي  تأثیرمتغیرهای مكنونضرایب . 5جدول

 هايهمسير فرض
    ضریب مسير 

 نتيجه                t استاندارد

 ساختار مدارس
 تعهد عاطفی 

 اثر مستقيم دارد           57/3 25/0

 اثر مستقيم دارد 72/6 54/0 مسئوليت  تعهد عاطفی

  تعهد عاطفی

 بينیخوش

 اثر مستقيم دارد 34/3 26/0

 داردناثر مستقيم  77/0 05/0 بينیساختار مدارس خوش

 دارداثر مستقيم  27/8 74/0 بينیمسئوليت خوش

ساختار مدارس 
بينیخوش 

)با نقش ميانجی تعهد 
 عاطفی(

 يرمستقيماثر غ - 07/0
 دارد

 بينیخوش  مسئوليت
)با نقش ميانجی تعهد 

 عاطفی(

 يرمستقيماثر غ - 14/0
 دارد

 گیریبحث و نتیجه
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ميانجی تعهد عاطفی در 

بينی جمعی با خوشروابط ساختار توانمندساز و مسئوليت 
بود. در راستای هدف  رزن شهرستان علمی در معلّمان

مذكور و بر اساس نتایج به دست آمده نخست مشخص شد 
بيشترین ضریب همبستگی پژوهش حاضر بين مسئوليت  كه

ی باشد. همسو با این نتيجهبينی علمی میجمعی و خوش
نيز نشان  [42] پژوهش حاضر، تحقيق جيسون و همكاران

-خوشبينی داد كه مسئوليت جمعی به طور مستقيم پيش

. ایشان در پژوهش خود نشان دهدعلمی را ارائه میبينی 
دادند، مسئوليت جمعی به عنوان یک جنبه از فرهنگ 

مشترک و باورهای معلمين  هایمدرسه كه از ارزش
علمی را به وجود بينی برخوردار است یک فرهنگ خوش

د یک تاثير مثبت قوی بر نتایج كه به نوبه خوآورد می
 [4قوام ] ابراهيمی و تحقيق بخشاییمدرسه دارد. همچنين 

تأثير  این پژوهشگران نيز باشد؛نيز همخوان با این یافته می
 بينیمثبت و معنادار مسئوليت جمعی را در خوش مستقيم،

 ، دوره...، شماره...، پياپی....، پایيز و زمستان....، صص: ..... های آموزش و یادگیریپژوهشنشریه علمی 

Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol...., No...., Serial ..., Autumn & Winter 2019-2020, pp.: ... 
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نشان دادند. با عنایت به این كه مسئوليت اشاره به  معلّمان
ان به فراتر رفتن از انتظارات رسمی برای تمایل معلّم

اطمينان از موفقيت دانش آموزان دارد، چنين معلّمانی حتی 
در زمان آزاد خودشان  به دانش آموزان كمک می كنند و 
تمرینات والدین با دانش آموزان را تسهيل می كنند؛ آن ها 

، استعداد و ایده كننداز زمان كالس به طور موثر استفاده می
ی خود را برای كمک به دانش آموزان و موفقيت در ها

مدرسه اشان استفاده می كنند. بنابراین، زمانی كه معلّمان 
مسئول هستند، كارآیی و اثر جمعی دارند، به والدین و 

 كه گفتتوان نتيجه می دردانش آموزان اعتماد دارند. 
-می باالتر تحصيلیبينی خوش به منجر جمعی مسئوليت

 .[4شود ]
نتایج به دست آمده همچنين موید نقش ميانجی تعهد 

بينی عاطفی در رابطه ی بين مسئوليت جمعی با خوش
علمی بود. در خصوص این یافته، همانطور كه در پيشينه 
هم اشاره شد به پژوهش هایی با این عنوان دسترسی حاصل 
نگردید و تحقيقی كه به طور مستقيم با این یافته هماهنگ 

نشد؛ لذا از انجام مقایسه ی تطبيقی اجتناب می باشد یافت 
مسئوليت جمعی بر  در رابطه با تأثيرگذاری مستقيمِ .شود

بينی تحصيلی و از طرف دیگر، شدت این رابطه كه خوش
تحت تأثير متغير ميانجی تعهد عاطفی قرار گرفت، می توان 
گفت: با توجه به این كه تعهد نوعی احساس درونی فرد 

ها، قضاوت زمان، شغل یا گروه است كه درسا نسبت به
باشد؛ عملكرد و وفاداری فرد نسبت به سازمان، تأثيرگذار می

 تمام معلّمان كه باالست زمانی تحصيلیبينی بنابراین خوش
 خود درونی ميل براساس مسئوليت قبول برای را خود تالش

چنانچه معلّمان تعهد را احساس كنند . [4گيرند ] كار به
احتماال بر آن خواهند شد كه بيشتر تالش كنند و این امر 

كند به لحاظ روانشناختی به آن ها كمک قابل توجهی می
جالب توجه اینكه شواهد پژوهشی در دسترس حاكی . [43]

از آن است كه تعهد عاطفی نسبت به دیگر متغيرهای 
نگرشی نظير درگيری شغلی دارای روابط نيرومندتری با 

 .[43] ل از كار می باشدنتایج حاص
همچنين مطابق با یافته های حاصل، ضریب مسير 
    مستقيم ساختار توانمندساز مدارس بر تعهد عاطفی

دیده شدهمين طور تعهد عاطفی دارای اثر مثبت و  دارمعنی
ضریب مستقيم ساختار اما . باشدمی بينیبر خوش دارمعنی

و ساختار  نبودر دابينی، معنیتوانمندساز مدارس بر خوش
بينی با خوش ایتوانمندساز مدارس با اینكه مستقيماً رابطه

تحصيلی معلّمان ندارد ولی با واسطه تعهد عاطفی، ساختار 
 .شودیبينی تحصيلی معلّمان متوانمندساز منجر به خوش

بنابراین نقش ميانجی تعهد عاطفی در رابطه بين ساختار 

با  .شودتحصيلی تائيد می بينیتوانمندساز مدارس با خوش
توان اظهار رابطه می در توجيه این، حاصلی توجه به نتيجه

ساختار  داری كه بينكرد كه عالوه بر روابط معنی
 شد به مشاهدهبينی سپس خوشو  تعهدعاطفی، توانمندساز

ساختار ای، كه طی یک ارتباط زنجيرهرسد نظر می
تعهد ابتدا موجبات تقویت و نيرومند شدن  توانمندساز

ی افزایش ، زمينهتعهدو سپس  آوردرا پدید می عاطفی
 نادی پرور وسازد. زیرا بنا به اظهار گلرا مهيا میبينی خوش

 یک متغير ميانجی متغيری است كه ابتدا اثرات متغير [44]
بين را جذب و سپس آن را به متغير وابسته مستقل یا پيش

عدم تأثيرگذاری مستقيم ساختار . كندالک منتقل میم یا
تحصيلی و از طرف دیگر، نقش بينی توانمندساز بر خوش

آفرینی مثبت و معنادار متغير ميانجی تعهد عاطفی در 
كند كه شاید صرف ها، این ایده را تقویت میی بين آنرابطه

دسترسی معلمين به عوامل محيطی همچون فرصــــت، 
ــات، حمایـــتو منـــابع كه می تواند باتوانمند اطالعـــــ

اعتماد، باورها،  سازی ساختاری همراه باشد منجر به
تحصيلی در آنان بينی خودكارآمدی و در یک كالم،خوش

نشود و در كنار آن، پيوســتگی عاطفی معلمين و تعيين 
 در مهمی ها و اهداف ســازمان نقشهویتشان با ارزش

رفتارشان خواهد داشت. در مورد این یافته  یعالمانه تنظيم
ی پژوهشی كامالً مرتبطی كه بتواند از این یافته نيز پيشينه

حمایت كند، یافت نشد. ولی پژوهش بنياد كاریزمه و 
تا حدودی مؤید این مطلب باشد؛  تواند[ می45همكاران ]

فـرد و سـازمان در حالـت  هایتطـابق ارزش معتقدند ایشان
كه گردد مطلـوب منجر به احساس معناداری كاركنان می

توجـه بـيشتـری بـه كارشان  هاشـود آناین باعث مـی
 معطوف داشته و در نتيجـه بـه خـوبی كار كنند.

های به دست آمده در این پـژوهش، با توجه به یافته
مانی شود در كنار تكيه بر عوامل سازپيشنهاد می

عوامل فردی یعنی  )توانمندســازی ســاختاری(، بر
توانمندسازی روانشناختی كه به عنوان یكی دیگر از انواع 

معنــاداری، بـا ارزش تواند توانمندسـازی كاركنـان می
بـودن اهـداف شـغلی و عالقـه درونـــی شـــخص بـــه 
شـــغل را در پی داشته باشد نيز تأكيد شود. چرا كه 

 تواند نقشو باورها بــا شغل می هاطـابق بـيشتـر ارزشت
داشته و پيامـدهای شـغلی  رفتاری عالمانه تنظيم در مهمی

، با بنابراین؛ را تحت تأثير قرار دهدبينی از جمله خوش
در بين  تعهد عاطفیای عنایت به تأیيد نقش واسطه

در این رابطه بــه مســؤوالن وزارت متغيرهای پژوهش، 
آموزش و پروش و ســایر دســت انــدركاران پيشــنهاد 

الزم در زمينـه ارتقـای  هایبه آموزششود می
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توانمندســـازی روانشـــناختی كاركنان خود به ویژه  
داشته باشند، تا بدینوسيله به محيط  ایمعلمين اهتمام ویژه

در این  .بينی كمک نمایندآموزشی مثبت از طریق خوش
ها بهتر این است افزایش سطح تعهد عاطفی آنراستا جهت 

كه نيازهای پایه معلمين از طریق كاری كه در سازمان دارند 
ها با انتظاراتشان همخوانی برطرف شود و تجارب شغلی آن

 داشته باشد.
همچنين در پژوهش حاضر بيشترین همبستگی بين 

بينی حاصل شد؛ با توجه به این مسئوليت جمعی و خوش
د مسئوليت پذیر راغب به انجام كار و ادای وظيفه كه افرا

سيستم آموزشی در كنار استخدام  شودهستند، توصيه می
و هامعلّمان مسئول، از طریق هماهنگی مسئوليت با توانایی

فراهم  پذیریزمينه را برای بهبود مسئوليت، هاروحيات آن
بينی كند؛ باشد كه از این راه پيامدهای مثبتی چون خوش

 حصيلی معلّمان را شاهد باشيم.ت
مناسبی را  ینتایج حاصل از این مطالعه می تواند زمينه

برای تحقيقات بيشتری در همين رابطه ارائه دهد. در این 
پژوهش همسو با مدل مفهومی و نظری تحقيق، تعهد 

به عنوان عاملی كه قادر به ای عاطفی به عنوان متغير واسطه
متغيرهای مستقل و وابسته است  یبين رابطهگری يانجیم

در نظر گرفته شد. اما با توجه به این امر كه متغير تعهد 
عاطفی در الگوهای چند سطحی می تواند نقش یک متغير 
پيش بين )مستقل(، یا پيامد )وابسته یا مالک( را بسته به 

 شودمتغيرهای مورد استفاده ایفا كند، پيشنهاد می
های دیگر آن را در پژوهش خود مدنظر نقش ،هشگرانپژو

بينی علمی قرار دهند. در مطالعه حاضر، متغير پيامد )خوش
معلّمان( مبنی بر اثرگذار بودن این مؤلفه به عنوان 
ساختاری مهم و مورد توجه در محيط آموزشی انتخاب شد 
با این حال لحاظ كردن دیگر متغيرهای واجد شرایط در 

و مسئوليت  مدهای ساختار توانمندساز مدارسآزمون پيا
مفيد و  ممكن است های آتیجمعی معلّمان، در پژوهش

 آموزنده باشد.
نوین بودن عرصه و موضوع مورد  رغمدر نهایت علی
 های آنیافته پذیری، حدود تعميمحاضر تحقيق در پژوهش

های از زمره محدودیت .باشدهایش میوابسته به محدودیت
، این بود كه گروه نمونه استرو كه نياز به ذكر پيشپژوهش 

رزن بودند؛ لذا با عنایت به این  پژوهش، معلّمان شهرستان
تحت تأثير  تواندارائه شده نسبی بوده و می هایكه تبيين

در تعميم نتایج به ، سازمان قرار گيرد شرایط ساختاری
توصيه  ها باید احتياط شود. بنابراین،كاركنان دیگر سازمان

مشابهی در جوامع آماری و قلمروهای  هایمی شود پژوهش
در  پذیریمكانی دیگری نيز انجام شوند تا قابليت تعميم
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