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Introduction
Job engagement has been considered as a source of commitment and
professional passion in recent years. Because of the positive effects of
this variable on the teachers' proficiency, its predictors have particular
importance. Focusing on individual predictors such as types of intelligence,
motivation, and needs alone does not provide a complete explanation. On
the other hand, attention to social variables such as culture, social
atmosphere, employee behavior and environmental factors such as
facilities and equipment have an undeniable effect on employees' behavior.
Concurrent attention to these factors has been considered in less research.
The present study was conducted to investigate the role of emotional
intelligence and motivation as mediated variables in causal relationship
between school climate and educational facilities with job engagement.
In this research, educational facilities as the environmental factor and the
school climate as a social factor, and emotional intelligence and achieved
motivation as individual factors, were tested in a causal model.
Method
The sample consisted of 300 teachers (130 men and 170 women) who
were randomly and census selected from Ramshir City. Participants in
this study completed the Halpin and Croft Organizational Climate
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Questionnaire, Schutt Emotional Intelligence Questionnaire, Hermans,
achievement motivation Questionnaire, Utrecht Job Engagement
Questionnaire and Job Training Facilities. The proposed model evaluation
through path analysis was performed using SPSS software and AMOS.
Also in order to examine indirect paths the bootstrap method was used.
Results
Results showed that the model was not fit to the data. Better fit was
achieved through the elimination of non-significant paths (educational
facilities to emotional intelligence, school climate to achievement
motivation, educational facilities to achievement motivation and school
climate to job engagement). Then, to the direct paths of educational
facilities to job engagement, emotional intelligence to job engagement,
achievement motivation to job engagement, school climate to emotional
intelligence, emotional intelligence to achievement motivation were
significant. Also the indirect paths from school climate to job engagement
through emotional intelligence and achievement motivation were significant.
Discussion
These results showed that attention to the role of the school climate
as an intermediate variable in increasing the job engagement of
teachers and thus improving the educational process is essential.
Therefore, teachers 'job motivation and engagement can be enhanced
by improving teachers' emotional intelligence, achieved motivation
and improving the school climate. In addition, the improvement of
educational facilities will help to improve the professional engagement of
teachers without any intermediary. This research emphasizes the need for
simultaneous attention to individual, environmental and social elements
in order to improve teachers' job engagement.
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motivation, job engagement
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رابطه علّی جوّ مدرسه و امکانات آموزشی با التزام شغلی به صورت مستقیم
و با میانجی هوش هیجانی و انگیزه پیشرفت معلمان شهرستان رامشیر


مرتضی امیدیان

ایوب جابری

منیجه شهنی ییالق
چکیده
التزام شغلی به عنوان منبعی برای تعهد و اشتياق حرفهای در سالهای اخير مورد توجه قرار گرفته
است .به دليل آثار مثبت اين متغير برکارايی معلمان ،توجه به پيشبينهای آن از اهميت ويژهای برخوردار
است .تمرکز بر پيشبينهای فردی مانند انواع هوش ،انگيزه و نيازها به تنهايی تبيين کاملی را ارائه
نمیدهند .از سوی ديگر توجه به متغيرهای اجتماعی مانند فرهنگ ،جوّاجتماعی ،رفتار کارکنان و عوامل
محيطی مانند امکانات و تجهيزات بر رفتار کارکنان اثری غيرقابل انکار دارد .پژوهش حاضر با هدف
بررسی نقش ميانجی هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت در رابطه علّی جوّ مدرسه و امکانات آموزشی با
التزام شغلی معلمان انجام گرفت .نمونه پژوهش حاضر شامل  300نفر (130مرد و  170زن) بودند که به
روش تصادفی خوشهای از ميان تمامی معلمان شهرستان رامشير انتخاب شدند .شرکتکنندگان در اين
پژوهش پرسشنامههای جوّ سازمانی ،هوش هيجانی ،انگيزه پيشرفت ،التزام شغلی و پرسشنامه محقق
ساخته امکانات آموزشی را تکميل نمودند .ارزيابی الگوی پيشنهادی از طريق روش تحليل مسير و با
استفاده از نرمافزار  SPSSو  AMOSانجام شد .يافتهها نشان دادند که الگوی پيشنهادی از برازش خوبی
با دادهها برخوردار نيست .برازش بهتر از طريق حذف مسيرهای غيرمعنیدار حاصل شد .عالوه بر اين
اثرات مستقيم امکانات آموزشی به التزام شغلی ،هوش هيجانی به التزام شغلی ،انگيزه پيشرفت به التزام
شغلی ،جوّ مدرسه به هوش هيجانی ،هوش هيجانی به انگيزه پيشرفت معنیدار بودند .اين پژوهش
ضرورت توجه همزمان بر عناصر فردی و محيطی و اجتماعی را برای بهبود التزام شغلی معلمان مورد
تأکيد قرار میدهد.

واژههای کلیدی :امکانات آموزشی ،جوّ مدرسه ،هوش هيجانی ،انگيزه پيشرفت ،التزام شغلی
 دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران (نويسنده مسئول)

 کارشناس ارشد دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران.
 استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران
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مقدمه
سازمانها نياز به کارکنانی باانرژی و مشتاق دارند ،کسانی که نسبت به شغلشان تعهد و
عالقه زيادی دارند .کارکنان متعهد و پايبند بهطور کامل غرق در شغلشان میشوند و تکاليف
شغلیشان را به طرز مطلوبی به انجام میرسانند ( .)Bakker & Leiter, 2010يکی از سازههايی
که به اين موضوع میپردازد التزام شغلی 1است .التزام شغلی بهعنوان يك حالت ذهنی مثبت
نسبت به شغل تعريف میشود که با ويژگیهای شوق داشتن به کار ،وقف کار شدن و جذبه
در کار توصيف میگردد .التزام شغلی به يك حالت روانشناختی ثابت و فراگير اشاره دارد و
يك موضوع واحد و موقتی نيست ( .)Schaufeli & Bakker, 2004التزام شغلی به درجه يا
ميزانی اطالق میشود که شخص شغلش را معرف خود میداند و به کار يا عملکرد شغلی خود
افتخار میکند ( .)Robbins, 2005البته اين نکته مهم را بايد متذکر شد که در اين پژوهش
تعريف التزام شغلی هر دو مفهوم اشتياق شغلی 8و دلبستگی شغلی 3را بر اساس ديدگاه
( )Bakker & Demorouti, 2009در برمیگيرد.
يکی از عوامل اثرگذار بر التزام شغلی معلمان جوّ مدرسه 4است (Gorgonio, 2017).جوّ
مدرسه را در بهبود کيفيت زندگی دانش آموزان بسيار مهم میداند .عامل مهم بعدی امکانات
آموزشی 5است .بدون ترديد وسايل کمكآموزشی ،فضای کالس ،محيط مناسب برای
يادگيری ،تأثير زيادی بر روحيه کاری معلمان و يادگيری دانشآموزان خواهند داشت .در کنار
اين عوامل محيطی نبايد از عوامل فردی غافل بود .به عنوان نمونه هوش هيجانی 6نحوه
برخورد و تعامل صحيح با موقعيتهای مختلف است؛ که يك معلم دارای هوش هيجانی در
محيط کاری از خود عملکرد بهتری نشان میدهد .از ديگر عوامل اثرگذار انگيزه پيشرفت 7در
معلمان است .اين گرايش که آنها بتوانند به مدارج باالتر علمی دست يابند در انگيزه شغلی و
کارکرد بهتر آنها بسيار مؤثر است .پژوهشهای

;)Resaoner (2004); Tek-ong (2008

) Bennell and Mukyanuzi (2005); Kuo (2006نشان میدهد که جوّ مدرسه بر انگيزش
job engagement
job enthusiasm
job involvement
school climate
educational facilities
emotional intelligence
achievement motivation
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معلمان اثر گذار است .به عالوه همکاران و رفتار آنان به عنوان يکی از اجزای مهم جوّ مدرسه در
ايجاد التزام شغلی معلمان اثر گذار است ) .Picard & Kutsyuruba (2017در پژوهشی مشخص
شد که که بين جوّسازمانی و ابعاد آن و التزام شغلی با سازگاری شغلی ارتباط معنیدار وجود
دارد ) Berg, and Aber (2015) .)Pierra, 2015در بررسی جوّ مدرسه در  23مدرسه ابتدايی
به اين نتيجه رسيدند که عناصری مانند همدلی ،دانش تحصيلی و احساس قربانی شدند بر
ادراک از جوّ مدرسه دانش آموزان اثر میگذارند ،که نشان میدهد هم عوامل فردی مانند
احساس همدلی و هم عوامل اجتماعی مانند احساس قربانی شدن بر ادراک از جوّ مدرسه اثر
میگذارند Dollard and Bakker (2010) .به بررسی رابطه مثبت جوّ سالم روانشناختی با التزام
شغلی در ميان معلمان  12مدرسه در استراليا پرداختند .آنها به اين نتيجه رسيدند که جوّ سالم
روانشناختی از طريق اثرگذاری بر منابع شغلی شامل صالحيت مهارت و افزايش احساس
توانمندی و انگيزه پيشرفت ،اشتياق و التزام شغلی کارکنان را افزايش میدهد .نتايج پژوهشهای
) Bryan (2007); Sarafidou and Chatziioannidis (2013نيز اثر جوّ مدرسه مناسب را
برالتزام معلمان مورد تأييد قرار داد.
) Issah, Abubakari and Wuptiga (2016در پژوهشی در کشور غنا به بررسی تأثير
امکانات آموزشی بر استرس شغلی معلمان پرداختند .آنها بيان نمودند بين اين دو رابطه مثبت
و معنیدار وجود دارد و کمبود فضای آموزشی ،کتابخانه ،سالن تحقيقات ،آزمايشگاه و حتی
امکانات بهداشتی در معلمان استرس شغلی ايجاد میکند Hwang (2007) .و

Bennell and

) Akyeampong (2007نيز نقش امکانات آموزشی بر بهبود روحيه همکاری معلمان را مورد
تأييد قرار دادند .آنها همچنين اظهار نمودند با بهرهگيری از هوش هيجانی معلمان میتوانند اين
استرس را تا حد زيادی کاهش دهند Rogers (2005) .در پژوهشی نتيجه گرفت که بين هوش
هيجانی ،جوّ مدرسه و گشودگی معلمان رابطه وجود دارد ،Raman, Ling and Khalid (2015) .در
پژوهشی در کشور مالزی به اين نتيجه رسيدند که اگر معلمان در يك فضای امن و راحت همراه با
مديرانی با سبك رهبری انعطافپذير و مطلوب کار کنند و کالسها بهطور کامل با وسايل
کمكآموزشی مانند کامپيوتر مجهز شده باشد ،انگيزه آنها بسيار افزايش میيابد .پژوهشهای
) Austin, Evans, Golwater & Petter (2005و ) Samari and Tahmasebi (2001نيز رابطه
هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت را مورد تأييد قرار دادند .از سوی ديگر هوش هيجانی برای
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افزايش مهارت و دانش کارکنان و پسازآن التزام شغلی آنان مسئلهای بسيار مهم و ضروری به
شمار میرود

)Ashley, Labat and Eadens, .(Devi, 2016; Barsade, 2009; Afzalar, 2002

) (2016نيز نشان دادند که جوّ مدرسه با هوش هيجانی معلمان ارتباط دارد.
بر اين اساس مطالعه پيشنهادی حاضر درصدد آن است تا برازش مدل پيشنهادی در رابطه
با نقش علَی جوّ مدرسه و امکانات آموزشی را با واسطهگری هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت
بر التزام شغلی معلمان بررسی نمايد .به عبارت ديگر روشن سازد که آيا التزام شغلی معلمان از
عوامل اجتماعی (جوّ مدرسه و امکانات آموزشی) و عوامل فردی (هوش هيجانی و انگيزه
پيشرفت) در قالب مدل پيشنهادی اثر میپذيرد و مدل پيشنهادی برازش دارد؟ .نمودار  1مدل
پيشنهادی را نشان میدهد.

Diagram 1. Proposed causal model of research

پژوهش پيشنهادی حاضر در نظر دارد رابطه علی جوّ مدرسه و امکانات آموزشی موجود در آن
را با توجه به نقش واسطهای هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت بر التزام شغلی معلمان ،مورد بررسی
قرار دهد .و بر اين اساس فرضيههای زير مورد بررسی قرار گرفت .مدل علی جوّ مدرسه و
امکانات آموزشی بر التزام شغلی معلمان با ميانجی هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت برازش دارد.

فرضیههای مستقیم
.1

جوّ مدرسه با التزام شغلی معلمان رابطه مثبت دارد.

.8

امکانات آموزشی با التزام شغلی معلمان رابطه مثبت دارد.

.3

هوش هيجانی با التزام شغلی معلمان رابطه مثبت دارد.
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.4

انگيزه پيشرفت با التزام شغلی معلمان رابطه مثبت دارد.

.5

جوّ مدرسه با هوش هيجانی رابطه مثبت دارد.

.6

امکانات آموزشی با هوش هيجانی رابطه مثبت دارد.

.7

جوّ مدرسه با انگيزه پيشرفت رابطه مثبت دارد.

.2

امکانات آموزشی با انگيزه پيشرفت رابطه مثبت دارد.

.1

هوش هيجانی با انگيزه پيشرفت رابطه مثبت دارد.
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فرضیههای غیرمستقیم
 )1امکانات آموزشی از طريق هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت با التزام شغلی معلمان رابطه دارد.
 )1-1امکانات آموزشی از طريق هوش هيجانی با التزام شغلی معلمان رابطه دارد.
 )1-8امکانات آموزشی از طريق انگيزه پيشرفت با التزام شغلی معلمان رابطه دارد.
 )8جوّ مدرسه از طريق هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت با التزام شغلی معلمان رابطه دارد.
 )8-1جوّ مدرسه از طريق هوش هيجانی با التزام شغلی معلمان رابطه دارد.
 )8-8جوّ مدرسه از طريق انگيزه پيشرفت با التزام شغلی معلمان رابطه دارد.

روش
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر همبستگی و از نوع تحليل مسير بود .به اين منظور ضمن گردآوری
اطالعات مربوط به متغيرهای پژوهش ،روابط علَی بين متغيرها مورد بررسی قرار گرفت.

جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری اين پژوهش کليه معلمان مدارس مقاطع تحصيلی ابتدايی ،متوسطه اول و
متوسطه دوم شهرستان رامشير در سال تحصيلی  1315-16بودند .در انتخاب از مدارس پسرانه
و دخترانه به صورت تصادفی خوشهای ،مدارس انتخاب شدند .سپس معلمان مدارس به
صورت سرشماری در پژوهش شرکت کردند .در اين پژوهش دو نوع نمونهگيری به شرح زير
انجامگرفته است .برای تعيين روايی و پايايی پرسشنامهها نمونهای به حجم  100نفر از
معلمان تمامی مقاطع تحصيلی به روش نمونهگيری تصادفی ساده انتخاب شد .بهاينترتيب
تعداد  50معلم زن و  50معلم مرد بهعنوان نمونه جهت تعيين روايی و پايايی ابزارهای
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پژوهش انتخاب شدند .نمونهگيری برای آزمايش مدل علی پيشنهادی با توجه به جدول
) Krejcie and Morgan (1970لحاظ شد .برای انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونهگيری
تصادفی خوشهای از فهرست مدارس شهر و روستا که در مجموع  12مدرسه بودند12 ،
مدرسه پسرانه و  11مدرسه دخترانه بهصورت تصادفی انتخاب شده و تمامی معلمان آنها به-
صورت سرشماری که جمعاً  300نفر ( 130نفر مرد و  170نفر زن) بودند ،انتخاب شدند .در
نهايت پرسشنامههای  814معلم ( 184مرد و  170زن) مورد بررسی قرار گرفت .که با توجه
به تعداد متغيرها و جهتهای مورد مطالعه برای تحليل مسير مناسب است.

ابزار پژوهش
در پژوهش حاضر جهت سنجش التزام شغلی معلمان از پرسشنامه التزام شغلی اوترچت

1

استفاده گرديد .اين پرسشنامه از  17سؤال تشکيلشده که شامل  3مؤلفه هست .اين ابعاد
شامل نيرومندی ( 6ماده) ،وقف خود ( 5ماده) و جذب ( 6ماده) است .پاسخها در تمام
مادههای اين مقياس از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم درجهبندی شده است .سه خرده مقياس
عبارت هستند از :خرده مقياس شوق داشتن به کار ،خرده مقياس وقف کار شدن ،خرده مقياس
جذبه در کار .مقياس اشتياق شغلی 17 ،عبارت دارد که هر عبارت دارای مقياس ليکرت
پنجتايی است که نمرهگذاری آن از  1تا  =1( 5کامالً مخالفم و  =5کامالً موافقم) است .حداقل
امتياز ممکن  17و حداکثر  25است .آلفای کرونباخ اين مقياس بهوسيله

Mauno, Kinnunen

) 0/18 and Ruokolainen (2007گزارش شده است .در اين پژوهش پايايی مقياس التزام
شغلی اوترچت با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/15و با استفاده از روش تنصيف
اسپيرمن-براون  0/10به دست آمد .جهت تعيين روايی

Schoufeli, Bakker and Salanova

) (2002ارتباط مقياس اشتياق شغلی با مقياس فرسودگی شغلی را سنجيدند و رابطه منفی و
بااليی بين اين دو مقياس يافتند ( r= -0/32در نمونه اول و  r=0/48در نمونه دوم) .همچنين
همه خرده مقياسهای اشتياق شغلی با فرسودگی شغلی ،بهطور منفی رابطه قوی داشت .روايی
اين پرسشنامه در اين پژوهش از طريق محاسبه همبستگی نمره تكتك سؤاالت با نمره کل
مشخص شد .همبستگی نمره همه سؤاالت با نمره کل باالی  0/7و معنیدار بود.
1- Utrecht Work Engagement Scale
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پرسشنامه جوّ سازمانی ) Halpin and Croft (1963برای سنجش جوّ سازمانی در اماکن
آموزشی طراحی گرديد اما سپس در حيطههای مختلفی از آن استفاده شد .در ايران اين
پرسشنامه در پژوهشهای مختلفی استفاده شده است .برای مثال،

Heidari, Askarian and

) Davayi (2010پايايی اين پرسشنامه را  0/22گزارش نمودهاند .در اين پژوهش ،پايايی
مقياس با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/21و با استفاده از روش تنصيف اسپيرمن-براون
 0/73بهدست آمد .روايی اين پرسشنامه را هالپين و کرافت مطلوب گزارش نمودهاند .روايی
اين پرسشنامه در اين پژوهش از طريق محاسبه همبستگی نمره تكتك سؤاالت با نمره کل
مشخص شد .همبستگی نمره همه سؤاالت با نمره کل هربخش باالی  0/7و معنیدار بود.
برای اندازهگيری امکانات و تجهيزات آموزشی مدارس از پرسشنامه محقق ساخته استفاده
شد .اين پرسشنامه از  11عبارت تشکيلشده است که هر عبارت دارای مقياس ليکرت
پنجتايی است که نمرهگذاری آن از بسيار ضعيف نمره  1تا عالی نمره  ،5صورت پذيرفت.
بهعنوان مثال فضای کالسها ازنظر نور يا وضعيت ميز و صندلی معلم در کالس ،سؤاالت دوم
و ششم اين پرسشنامه میباشند که آزمودنی با انتخاب گزينه عالی نمره  5و با انتخاب گزينه
بسيار ضعيف نمره  1اخذ نمود .در اين پرسشنامه کمترين نمرهای که آزمودنی میتواند کسب
کند  11و بيشترين نمره  15است .در اين پژوهش پايايی پرسشنامه محقق ساخته امکانات
آموزشی مدرسه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/13 ،و با استفاده از روش تنصيف
اسپيرمن-براون  0/20به دست آمد .روايی اين پرسشنامه به روش روايی سازه مشخص
گرديد .به اين صورت که از بين پرسشنامههای معلمان در هر مدرسه يك مورد به شکل
تصادفی انتخاب شد .سپس رابطه آنها با پرسشنامههايی که پژوهشگر از طريق مشاهده
امکانات آموزشی در هر مدرسه تکميل نموده بود از طريق همبستگی محاسبه شد .نتيجه نشان
داد که رابطه همبستگی بين آنها معنیدار و  0/76است.
در پژوهش حاضر جهت سنجش هوش هيجانی پرسشنامه هوش هيجانی

Schutte et al.

) (1998مورد استفاده قرار گرفت .در اين پژوهش پايايی پرسشنامه هوش هيجانی با روش
آلفای کرونباخ  0/77و با روش تنصيف اسپيرمن-براون  0/74به دست آمد .روايی اين
پرسشنامه در اين پژوهش از طريق محاسبه همبستگی نمره تكتك سؤاالت با نمره کل
مشخص شد .همبستگی نمره همه سؤاالت با نمره کل باالی  0/7و معنیدار بود (بهجز سؤال
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 33و  82که معنیدار نبوند و حذف شدند).
انگيزه پيشرفت معلمان در پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه تجديدنظر شده انگيزه
پيشرفت ) Hermans (1970مورد سنجش قرار گرفت .در مطالعه پيشنهادی حاضر ،پايايی
پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/78 ،و با استفاده از روش تنصيف اسپيرمن-
براون  0/67به دست آمد .روايی اين پرسشنامه در اين پژوهش از طريق محاسبه همبستگی
نمره تكتك سؤاالت با نمره کل مشخص شد .همبستگی نمره همه سؤاالت با نمره کل باالی
 0/7و معنیدار بود (بهجز سؤال  10و  81که معنیدار نبودند و حذف شدند).

روش تجزیه و تحلیل دادهها
جهت وارسی هدف اصلی پژوهش و آزمون الگوی پيشنهادی ،از روش تحليل مسير استفاده
شد .برای تعيين معنیداری روابط واسطهای ،از روش بوت استراپ 1در دستور کامپيوتری ماکرو
) Preacher and Hayes (2008استفاده گرديد .تحليل دادهها با استفاده از نرمافزارهای

8

AMOS

ويراست  83و  SPSSويراست  81صورت گرفت .جهت تعيين کفايت برازش مدل پيشنهادی با
دادهها ،ترکيبی از شاخصهای برازندگی به اين شرح مورداستفاده قرار گرفتند :مقدار مجذور کای
( ،)2شاخص هنجار شده مجذور کای ) ،(2/dfشاخص نيکويی برازش ( ،)GFIشاخص نيکويی
برازش تعديل شده ( ،)AFGIشاخص برازندگی تطبيقی ( ،)CFIشاخص برازندگی افزايشی ()IFI
و جذر ميانگين مجذورات خطای تقريب (.)RMSEA

یافتههای پژوهش
مدل پيشنهادی پژوهش حاضر درمجموع متشکل از  5متغير است که متغيرهای امکانات
آموزشی و جوّ مدرسه بهعنوان متغيرهای برونزاد ،متغير التزام شغلی بهعنوان متغير درونزاد و
متغيرهای هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت بهعنوان متغيرهای ميانجی در نظر گرفته شدند .يافتههای
مر بوط به ميانگين و انحراف معيار و همبستگی ساده بين متغيرها در جدول  1آمده است.
همان گونه که در جدول 1مشاهده میشود به استثنای رابطه امکانات آموزشی با انگيزه
پيشرفت و هوش هيجانی روابط درونی ساير متغيرها معنی دار و مثبت بود .اين روابط باالتر از
1- Bootstrapping
2- Macro
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 0/1نبود و امکان ادامه تحليل را فراهم میساخت .به عالوه ميانگين و و انحراف متغيرها نشان
داد که پراکندگی برای انجام تحليل مسير در حد نرمال بود.
Table 1.
Correlation coefficients, mean and standard deviations of variables in proposed model
Standard mean
Variables
5
4
3
2
1
deviation
**
**
**
**
Job engagement
14.47
64.46
.40
.461
.312
.166 1
**
educational facilities
14.32
55.57
.086
.055
.345
1
**
**
school climate
14.57
127.32
.488
.279
1
achieved motivation
7.76
85.28 **.475
1
emotional intelligence
17.21
123.83
1
**
p < 0.01

پيش از بررسی ضرايب ساختاری ،برازندگی الگوی پيشنهادی موردبررسی قرار گرفت.
همانطور که جدول  8نشان میدهد شاخصهای مدل ،از برازندگی خوبی برخوردار نيستند.
برای بهبود و ارتقای برازندگی مدل پيشنهادی مسيرهای غيرمعنیدار حذف شدند (امکانات
آموزشی  انگيزه پيشرفت ،امکانات آموزشی  هوش هيجانی ،جوّ مدرسه  التزام شغلی و جوّ
مدرسه انگيزه پيشرفت) .پس از اعمال اين تغييرات ،مدل اصالحشده مورد آزمايش قرار گرفت.
الزم به ذکر است که يك مقدار کوچك غيرمعنیدار از مجذور کای حاکی از برازش خوب
الگو با دادهها است .همچنين برای شاخص نيکويی برازش ( ،)GFIمقادير باالتر از  0/10حاکی
از برازش خوب الگو با دادهها است .مقادير نزديك به  0/15برای شاخص نيکويی برازش
تعديلشده ( ،)AGFIنمايشگر برازشی خوب با دادهها است .در شاخص برازندگی تطبيقی
( )CFIو شاخص برازندگی افزايشی ( ،)IFIمقدار  0/10بهعنوان برازشی نيکو تلقی میشود .در
ارتباط با جذر ميانگين مجذورات خطای تقريب ( ،)RMSEAمقدار  0/05يا کمتر نشاندهنده
برازش خوب الگو و مقدار  0/02يا کمتر بيانگر خطای منطقی تقريب است .مقدار باالتر از
 0/1نشان از الزام در رد کردن الگو دارد ).)Schaubroeck (1990
ضرايب مسير در نمودار  8و جدول  ،8حاکی از تأييد  5فرضيه مستقيم اين پژوهش
میباشند .آنگونه که پيشتر گفته شد ضرايب چهار مسير مستقيم امکانات آموزشی  انگيزه
پيشرفت ،امکانات آموزشی  هوش هيجانی ،جوّ مدرسه  التزام شغلی و جوّ مدرسه



انگيزه پيشرفت غير معنیدار بودند (فرضيههای  7 ،6 ،1و  .)2همچنين برای بهبود برازش الگو
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مسير امکانات آموزشی به جوّ مدرسه ايجاد گرديد.
مندرجات جدول 4نشان میدهد حد پايين فاصله اطمينان ،برای رابطه امکانات آموزشی و
التزام شغلی با دو ميانجی هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت -0/08 ،و حد باالی آن  0/10است.
با توجه به اينکه صفر بين اين فاصله اطمينان قرار میگيرد ،فرضيه  1معنیدار نبوده و رابطه
هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت بهطورکلی نمیتواند ميانجیگر رابطه امکانات آموزشی و
التزام شغلی باشد .همچنين حد پايين فاصله اطمينان ،برای هوش هيجانی بهعنوان يك ميانجی،
 -0/005و حد باالی آن  0/05است .ازآنجايیکه صفر در اين فاصله اطمينان قرار میگيرد،
فرضيه  1-1معنیدار نيست .همچنين حد پايين فاصله اطمينان برای انگيزه پيشرفت بهعنوان
يك ميانجی -0/08 ،و حد باالی آن  0/06است .به اين دليل که صفر در اين فاصله اطمينان
قرار میگيرد ،فرضيه  1-8معنیدار نيست.

)(P
.001
.001
.001
.001
.001

Table 2.
Standard & unstandardized Estimates, C.R. and significant of Model
Standard
Critical
Unstandard Standrard
Paths
Error
Ratio
)(B
)(
)(SE
)(CR
school climate to
.58
.49
.06
9.56
emotional intelligence
emotional intelligence to
.21
.48
.02
9.24
achieved motivation
educational facilities to
.13
.13
.05
2.52
Job engagement
emotional intelligence to
.19
.22
.04
3.91
Job engagement
achieved motivation to
.65
.35
.10
6.13
Job engagement

Diagram 2. Standard coefficients of the modified model
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Table 3.
The fitness of proposed and amended model
Amended model
Index
2

( ) Chi square
(df) degree of freedom

Proposed model

6.37

0

4

0

(2/df)

1.59

-

(GFI) Good of fitness Index

.99

1

Adjusted of Fit Index(AGFI)

.97

-

(IFI) Incremental Fit Index

.99

1

(CFI) Comparative Fit Index
Root Means Square Errorof
Approximation (RMSEA)

.99

1

.045

.35

Table 4.
Bootstrap result for indirect effects (Macro Preacher and Hayes)
Standardized
Path
boot
Data bias
Error
educational facilities with job
engagement with the mediator .39
.39 -.0003
.03
of emotional intelligence and
achieved motivation of
educational facilities with job
.20 -.0005
.01
engagement with the mediator .19
of emotional intelligence
educational facilities with job
engagement directly and with .19
.19 .0002
.02
the mediator of achieved
motivation
school climate with job
engagement with the mediator .18
.18 .001
.04
of emotional intelligence and
achieved motivation
school climate with job
.08 .002
.03
engagement with the mediator .08
of emotional intelligence
school climate with job
.09 -.001
.02
engagement with the mediator .09
of achieved motivation

upper

lower

.10

-.02

.05

-.005

. 06

-.02

.2

.1

.1

.02

.1

.05

ّ برای رابطه جو، نشان میدهد حد پايين فاصله اطمينان4 همچنين مندرجات جدول
0/8  و حد باالی آن0/1 ،مدرسه و التزام شغلی با دو ميانجی هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت
 معنیدار بوده و8  فرضيه، با توجه به اينکه صفر بين اين فاصله اطمينان قرار نمیگيرد.است
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رابطه هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت بهطورکلی ميانجیگر رابطه جوّ مدرسه و التزام شغلی
است .همچنين طبق جدول  4-5حد پايين فاصله اطمينان ،برای هوش هيجانی بهعنوان يك
ميانجی 0/08 ،و حد باالی آن  0/1است .ازآنجايیکه صفر در اين فاصله اطمينان قرار نمی-
گيرد ،فرضيه  8-1معنیدار است .همچنين مندرجات جدول  4-5حاکی از آن است که حد
پايين فاصله اطمينان برای انگيزه پيشرفت بهعنوان يك ميانجی 0/05 ،و حد باالی آن 0/1
است .به اين دليل که صفر در اين فاصله اطمينان قرار نمیگيرد ،فرضيه  8-8معنیدار است.
يك فرض زيربنايی الگوی پيشنهادی پژوهش حاضر وجود برخی مسيرهای غيرمستقيم و
واسطهای بود .نتايج حاصل از روابط واسطهای را میتوان در جدول  4مشاهده نمود.

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مدلی از عوامل تأثيرگذار بر التزام شغلی معلمان بود.
به عبارتی اين پژوهش در پی بررسی رابطه جوّ مدرسه و امکانات آموزشی با التزام شغلی از
طريق ميانجیگری هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت بود .يافتههای پژوهش حاضر نشان
میدهند که جوّمدرسه با التزام شغلی رابطه غيرمعنیدار دارد .اين نتايج با پژوهشهای انجام
شده،

Berg, and Aber (2015); Picard & Kutsyuruba (2017); Sarafidou, and

)Chatziioannidis (2013); Dollard and Bakker (2010); Bakker and Demorouti (2009

ناهمخوان است .اين رابطه غيرمعنیدار شايد به اين دليل باشد که جوّ مدرسه تابعی از مسائل
سياسی و اجتماعی است و با توجه به شرايط اجتماعی ،اقتصادی و تغييرات سياسی ناشی از
انتخابات مجلس و رياست جمهوری تغيير میکند و با توجه به اين که جوّ مدرسه هرچند سال
در حال تغيير میباشد قابل برنامه ريزی نيست .بنابراين به دليل غير قابل کنترل بودن آن ممکن
است معلمان در ذهن خود به متغيرهای ديگر مرتبط با التزام شغلی وزن بيشتری دهند.
امکانات آموزشی با التزام شغلی رابطه مثبت و معنیدار دارد .اين نتايج با پژوهش
;) Issah, Abubakari and Wuptiga (2016); Bennell and Akyeampong (2007و )Hwang (2007

همسو است .اين نتايج نشان میدهد که وجود امکانات به صورت مستقيم بر التزم شغلی
معلمان اثر میگذارد .يك دليل احتمالی شايد اين باشد که معلمان با توجه به آموزشهای
ضمن خدمت و دوران تحصيل برای انجام وظايف شغلی خود به نوعی احساس وظيفه
میکنند ولی کمبود يا فقدان امکانات دليل موجهی برای عدم انجام کامل وظايف آموزشی آنها
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باشد .به ويژه در سالهای اخير با طرح مدارس هوشمند امکانات آموزشی نقش مهمی در
اجرای برنامههای کامل آموزشی دارند .نتايج اين پژوهش نشان داد که انگيزه پيشرفت معلمان
به صورت مستقيم و به عنوان ميانجی بين هوش هيجانی و جوّ مدرسه با التزام شغلی معلمان
رابطه دارد .اين نتايج با پژوهشهای

Raman, Ling and Khalid (2015); Austin, Evans,

Golwater and Petter (2005); Samari and Tahmasebi (2001); Devi (2016); Barsade
) (2009) Afzalar (2002); Ashley, Labat and Eadens (2016همسو است .در نتيجه میتوان

گفت هنگامیکه انگيزه پيشرفت در معلمان باال باشد با روحيه و اشتياق بيشتری در مدرسه و
محل کار حاضر میشوند ،با انگيزه بيشتری تدريس نموده و التزام شغلی بيشتری از خود نشان
میدهند .بخشی از التزام شغلی ،اشتياق شغلی است .شايد به دليل همپوشانی سازههای انگيزش و
التزام اين متغيرها باهم رابطه بااليی دارند .از سوی ديگر انگيزش باال اجزای اشتياق و اجزای
هيجانی و التزام را افزايش میدهد .هوش هيجانی با التزام شغلی رابطه مثبت و معنیدار دارد .در
تبيين نتيجه میتوان اظهار نمود در صورتی که معلمان هوش هيجانی بااليی داشته باشند يا شرايط
الزم برای ايجاد هوش هيجانی مطلوب در آنان فراهم گردد ،توانايی آنها هنگام مواجهه با
مشکالت مدرسه و مشکالت انضباطی و درسی دانشآموزان به شکل چشمگيری افزايشيافته و
التزام شغلی بااليی را میتوان از آنان انتظار داشت .امکانات آموزشی با هوش هيجانی رابطه
منفی و غيرمعنیدار دارد .اين نتايج با نتايج پژوهشهای ) Hwang (2007و

Issah, Abubakari

) and Wuptiga (2016ناهمسو میباشد .شايد موضوع امکانات آموزشی و توزيع ناعادالنه آن
و عوامل سياسی و اجتماعی تأثيرگذار بر توزيع آن در معلمان نوعی احساس نااميدی و بی-
تفاوتی ايجاد کند که با هوش هيجانی آنها غير مرتبط است.
جوّ مدرسه با هوش هيجانی رابطه مثبت و معنیدار دارد .اين نتايج با نتايج پژوهشهای
) Barsade (2009); Afzalar (2002و ) Afzalar (2002همسو است .مديران میتوانند از
برنامههای خاص آموزش آمادهسازی که بر هيجانات شخصی معلمان تأثير میگذارند ،بهره گرفته و
جوّی مطلوب برای پيشرفت دانشآموزان فراهم کنند (.Ashley, Labat & Eadens, (2016
امکانات آموزشی و انگيزه پيشرفت معلمان رابطه منفی و غيرمعنیدار دارند .اين نتايج با نتايج
پژوهشهای ) Resaoner (2004); Tek-ong (2008و ) Derakhshan (2003ناهمسو است .آنان
اظهار نموده بودند که افزايش امکانات آموزشی در مدارس ،انگيزه پيشرفت معلمان را افزايش
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میدهد .در بيان نتيجه میتوان گفت شايد به اين دليل که امکانات آموزشی در خيلی از مدارس
مانند مدرسههای روستاهای دورافتاده کم هستند و معلمان از اين توزيع ناعادالنه باخبر هستند
ممکن است از طريق انگيزش درونی و عوامل ديگر انگيزه پيشرفت خود را تقويت کنند .جوّ
مدرسه و انگيزه پيشرفت معلمان رابطه غيرمعنیدار دارند .اين نتايج با نتايج پژوهشهای

Bennell

) and Akyeampong (2007); Kuo (2006و ) Raman, Ling and Khalid (2015ناهماهنگ
است .آنها گزارش داده بودند جوّ مطلوب مدرسه انگيزه پيشرفت معلمان را افزايش میدهد.
شايد به اين دليل که در سازماندهی مدارس محيط مدرسه معلمان هر ساله دچار تغيير میشود.
همچنين با تغيير مدير و معاونين هم جوّ مدرسه دستخوش تغيير میشود .اين عامل به نوعی از
جانب معلمان ناديده گرفته میشود و معلمان بيشتر بر خود و روابط شخصی و کوتاه مدت با
مدير تکيه میکنند .همانگونه که مشاهده میشود اغلب متغيرهای اجتماعی که در محيط
اجتماعی کنترل افراد بر آنها ناچيز است ،با متغيرهای فردی روابط ناهمگونی دارند .هوش
هيجانی و انگيزه پيشرفت رابطه مثبت و معنیدار دارد .اين نتايج با نتايج پژوهشهای

Austin,

) Evans, Golwater and Petter (2005و ) Samari and Tahmasebi (2001هماهنگ است
آنها بيان نموده بودند که هوش هيجانی باال انگيزه پيشرفت را افزايش میدهد .در بيان نتيجه
میتوان اظهار نمود معلمانی که هوش هيجانی باالتری دارند انگيزه پيشرفت بااليی را از خود
نشان میدهند .حتی در شرايط نامساعد آموزش و پروش کشورمان برای معلمان و
محدوديتهايی که برای پيشرفت آنها ايجاد کردهاند ،معلمان با توسل به هوش هيجانی باالی
خود به موانع و محدوديتها توجهی نکرده و به پيشرفت خود ادامه میدهند .شايد به اين
دليل اين دو متغير باهم رابطه خوبی را نشان میدهند که هر دو متغيرهايی فردی هستند و مانند
امکانات آموزشی و جوّ مدرسه اجتماعی نبوده و در کنترل شخص معلمان هستند.
بهطورکلی تأمين شرايط مطلوب برای اجرای پژوهش بهدشواری ميسر است .اين مطالعه نيز
همانند ساير پژوهشها دارای برخی محدوديتها بوده است که در پژوهشهای آينده بايد به آنها
توجه شود .تنها منبع جمعآوری اطالعات در اين پژوهش پرسشنامه بود که جنبه خود گزارشی
دارد ،به همين دليل ممکن است در اطالعات بهدستآمده سوگيری تكروشی ايجاد شده باشد .با
توجه به اينکه برای ارزيابی مدل پيشنهادی از روش تحليل مسير استفاده شده است ،نتيجهگيری
علت و معلولی بايد بااحتياط انجام شود .نتايج اين پژوهش به شهرستان رامشير محدود است،
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بنابراين ،در تعميم آن به فرهنگها و شهرهای ديگر جانب احتياط بايد رعايت شود.
با توجه به نتايج اين پژوهش پيشنهاد میشود مسئولين با افزايش امکانات مدارس و اداره
کردن آنها التزام شغلی معلمان را افزايش دهند؛ بهعالوه با بهبود جوّ مدارس به سمت
همکاری و مشارکت معلمان ،زمينه اثربخشی هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت را بر بهبود التزام
شغلی معلمان افزايش دهند .پيشنهاد میشود در آينده پژوهشهای بيشتری در رابطه با عوامل
اجتماعی و فردی و تعامل آنها با التزام شغلی معلمان انجام شود.
سهم مشارکت نویسندگان :دکتر مرتضی اميديان ،طراحی و ارايه مدل ،تحليل آماری ،به روز رسانی پيشينه،
ارسال و اصالح مقاله و نويسنده مسول ،ايوب جابری :گردآوری و ورود دادهها و طرح اوليه مقاله ،منيجه
شهنی ييالق :بررسی و اصالح اوليه مقاله
سپاسگزاری :از معلمان و آموزش و پرورش شهرستان رامشير به دليل همکاری در تکميل پرسشنامهها تشکر میشود.
تضاد منافع :در اين مقاله هيچ نوع تعارض معارفی وجود ندارد و مستخرج از پايان نامه فوق ليسانس با استاد
راهنمايی دکتر اميديان و مشاوره دکتر شهنی است.
منابع مالی :اين پايان نامه مشمول گرنت معاونت پژوهشی دانشگاه چمران شده است و حمايت مالی ديگری
دريافت نکرده است.
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