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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. 

 

Keywords: school climate, educational facilities, emotional intelligence, 
motivation, job engagement 
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مدرسه و امکانات آموزشی با التزام شغلی به صورت مستقیم  جوّی رابطه علّ
 ن رامشیرمعلمان شهرستا و با میانجی هوش هیجانی و انگیزه پیشرفت

 

 مرتضی امیدیان
 ایوب جابری

 منیجه شهنی ییالق
 چکیده

های اخير مورد توجه قرار گرفته ای در سالالتزام شغلی به عنوان منبعی برای تعهد و اشتياق حرفه
ای برخوردار های آن از اهميت ويژهبيناست. به دليل آثار مثبت اين متغير برکارايی معلمان، توجه به پيش

فردی مانند انواع هوش، انگيزه و نيازها به تنهايی تبيين کاملی را ارائه های  بين ت. تمرکز بر پيشاس
اجتماعی، رفتار کارکنان و عوامل جوّدهند. از سوی ديگر توجه به متغيرهای اجتماعی مانند فرهنگ،  نمی

 هدف باحاضر د. پژوهش محيطی مانند امکانات و تجهيزات بر رفتار کارکنان اثری غيرقابل انکار دار
مدرسه و امکانات آموزشی با  جوّبررسی نقش ميانجی هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت در رابطه علّی 

زن( بودند که به  170مرد و 130نفر ) 300التزام شغلی معلمان انجام گرفت. نمونه پژوهش حاضر شامل 
کنندگان در اين  نتخاب شدند. شرکتای از ميان تمامی معلمان شهرستان رامشير ا روش تصادفی خوشه

نامه محقق  سازمانی، هوش هيجانی، انگيزه پيشرفت، التزام شغلی و پرسش جوّهای  نامه پژوهش پرسش
ساخته امکانات آموزشی را تکميل نمودند. ارزيابی الگوی پيشنهادی از طريق روش تحليل مسير و با 

ها نشان دادند که الگوی پيشنهادی از برازش خوبی  تهانجام شد. ياف AMOSو  SPSS افزار نرماستفاده از 
حاصل شد. عالوه بر اين  دار ها برخوردار نيست. برازش بهتر از طريق حذف مسيرهای غيرمعنی با داده

اثرات مستقيم امکانات آموزشی به التزام شغلی، هوش هيجانی به التزام شغلی، انگيزه پيشرفت به التزام 
دار بودند. اين پژوهش  ش هيجانی، هوش هيجانی به انگيزه پيشرفت معنیمدرسه به هو جوّشغلی، 

معلمان مورد  ضرورت توجه همزمان بر عناصر فردی و محيطی و اجتماعی را برای بهبود التزام شغلی
 دهد. تأکيد قرار می

 

 مدرسه، هوش هيجانی، انگيزه پيشرفت، التزام شغلی جوّامکانات آموزشی، : کلیدی های هواژ
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   اهواز، ايران. مران اهواز،کارشناس ارشد دانشگاه شهيد چ 
  ،اهواز، ايران استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز 



 86 6ی  شماره، 3189ستان ، پاییز و زم62سال ، ی ششم )دوره، چمران اهوازتربیتی دانشگاه شهید  علوم ی مجله 

 دمهمق
 و تعهد شان شغل به نسبت که کسانی دارند، مشتاق و باانرژی کارکنانی به نياز ها سازمان

 تکاليف و شوند یم شان شغل غرق در کامل طور متعهد و پايبند به کارکنان. دارند زيادی عالقه

 يیها سازه از يکی(. Bakker & Leiter, 2010) رسانند می انجام به مطلوبی طرز به را شان شغلی

 مثبت ذهنی حالت يك عنوان به شغلی التزام. است 1شغلی التزام پردازد یم موضوع اين به که

 جذبه و شدن کار وقف کار، به داشتن شوق های ويژگی با که شود می تعريف شغل به نسبت

 و دارد اشاره فراگير و ثابت شناختی روان  حالت يك به شغلی التزام. گردد می توصيف کار در

التزام شغلی به درجه يا (. Schaufeli & Bakker, 2004) ستين موقتی و واحد عموضو يك

شغلی خود داند و به کار يا عملکرد  می شود که شخص شغلش را معرف خود ميزانی اطالق می

البته اين نکته مهم را بايد متذکر شد که در اين پژوهش  (.Robbins, 2005) کند می افتخار

را بر اساس ديدگاه  3و دلبستگی شغلی 8و مفهوم اشتياق شغلیهر د تعريف التزام شغلی

(Bakker & Demorouti, 2009)  رديگ یبرمدر. 

 جوّ(Gorgonio, 2017) .است 4مدرسه جوّيکی از عوامل اثرگذار بر التزام شغلی معلمان 

ت داند. عامل مهم بعدی امکانا می مدرسه را در بهبود کيفيت زندگی دانش آموزان بسيار مهم

ی، فضای کالس، محيط مناسب برای آموزش کمكاست. بدون ترديد وسايل  5آموزشی

آموزان خواهند داشت. در کنار يادگيری، تأثير زيادی بر روحيه کاری معلمان و يادگيری دانش

نحوه  6اين عوامل محيطی نبايد از عوامل فردی غافل بود. به عنوان نمونه هوش هيجانی

های مختلف است؛ که يك معلم دارای هوش هيجانی در موقعيت برخورد و تعامل صحيح با

در  7دهد. از ديگر عوامل اثرگذار انگيزه پيشرفتمحيط کاری از خود عملکرد بهتری نشان می

بتوانند به مدارج باالتر علمی دست يابند در انگيزه شغلی و  ها آنمعلمان است. اين گرايش که 

  ;Resaoner (2004); Tek-ong (2008)های. پژوهشبسيار مؤثر است ها آنکارکرد بهتر 

Bennell and Mukyanuzi (2005); Kuo (2006) مدرسه بر انگيزش  جوّدهد که  می نشان

                                                      
1-  job engagement 

2-  job enthusiasm 

3-  job involvement 

4-  school climate 

5-  educational facilities 
6-  emotional intelligence 

7-  achievement motivation 
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مدرسه در  جوّمعلمان اثر گذار است. به عالوه همکاران و رفتار آنان به عنوان يکی از اجزای مهم 

در پژوهشی مشخص  .Picard & Kutsyuruba (2017) ايجاد التزام شغلی معلمان اثر گذار است

وجود  دار یشغلی با سازگاری شغلی ارتباط معن لتزامن و اآسازمانی و ابعاد جوّبين شد که که 

مدرسه ابتدايی  23مدرسه در  جوّدر بررسی  Pierra, 2015)). Berg, and Aber (2015) دارد

لی و احساس قربانی شدند بر به اين نتيجه رسيدند که عناصری مانند همدلی، دانش تحصي

دهد هم عوامل فردی مانند  می گذارند، که نشان می مدرسه دانش آموزان اثر جوّادراک از 

 مدرسه اثر جوّاحساس همدلی و هم عوامل اجتماعی مانند احساس قربانی شدن بر ادراک از 

التزام  با یشناخت نروا سالم جوّ مثبت رابطه بررسی به Dollard and Bakker (2010)گذارند.  می

 سالم جوّ که رسيدند نتيجه اين به هاآن. پرداختند استراليا در مدرسه 12 ميان معلمان در شغلی

 احساس افزايش و مهارت صالحيت شامل شغلی منابع بر اثرگذاری از طريق یشناخت روان

 های نتايج پژوهش .دهد می افزايش را و التزام شغلی کارکنان اشتياق توانمندی و انگيزه پيشرفت،

Bryan (2007); Sarafidou and Chatziioannidis (2013)  مدرسه مناسب را  جوّنيز اثر

 برالتزام معلمان مورد تأييد قرار داد.

 Issah, Abubakari and Wuptiga (2016) در پژوهشی در کشور غنا به بررسی تأثير

بيان نمودند بين اين دو رابطه مثبت  هاامکانات آموزشی بر استرس شغلی معلمان پرداختند. آن

وجود دارد و کمبود فضای آموزشی، کتابخانه، سالن تحقيقات، آزمايشگاه و حتی  دار یمعنو 

 Bennell and و Hwang (2007)کند. امکانات بهداشتی در معلمان استرس شغلی ايجاد می

Akyeampong (2007) ی معلمان را مورد نيز نقش امکانات آموزشی بر بهبود روحيه همکار

توانند اين گيری از هوش هيجانی معلمان میها همچنين اظهار نمودند با بهرهآن تأييد قرار دادند.

در پژوهشی نتيجه گرفت که بين هوش   Rogers (2005)ی کاهش دهند.اديزاسترس را تا حد 

، در Raman, Ling and Khalid (2015)مدرسه و گشودگی معلمان رابطه وجود دارد.  جوّهيجانی، 

پژوهشی در کشور مالزی به اين نتيجه رسيدند که اگر معلمان در يك فضای امن و راحت همراه با 

کامل با وسايل  طور بهها پذير و مطلوب کار کنند و کالسمديرانی با سبك رهبری انعطاف

 های د. پژوهشياب ها بسيار افزايش میی مانند کامپيوتر مجهز شده باشد، انگيزه آنآموزش کمك

Austin, Evans, Golwater & Petter (2005)  وSamari and Tahmasebi (2001)  نيز رابطه

هوش هيجانی برای  از سوی ديگر هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت را مورد تأييد قرار دادند.
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به ای بسيار مهم و ضروری التزام شغلی آنان مسئله ازآن پسافزايش مهارت و دانش کارکنان و 

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

 مدرسه با هوش هيجانی معلمان ارتباط دارد. جوّنيز نشان دادند که  (2016)

بر اين اساس مطالعه پيشنهادی حاضر درصدد آن است تا برازش مدل پيشنهادی در رابطه 

گری هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت  مکانات آموزشی را با واسطهمدرسه و ا جوّبا نقش علَی 

بر التزام شغلی معلمان بررسی نمايد. به عبارت ديگر روشن سازد که آيا التزام شغلی معلمان از 

)هوش هيجانی و انگيزه  مدرسه و امکانات آموزشی( و عوامل فردی جوّ) عوامل اجتماعی

مدل  1 نمودار پذيرد و مدل پيشنهادی برازش دارد؟. یم در قالب مدل پيشنهادی اثر پيشرفت(

 دهد. می پيشنهادی را نشان

 

Diagram 1. Proposed causal model of research 

 

مدرسه و امکانات آموزشی موجود در آن  جوّپژوهش پيشنهادی حاضر در نظر دارد رابطه علی 

بر التزام شغلی معلمان، مورد بررسی  ای هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت را با توجه به نقش واسطه

مدرسه و  جوّزير مورد بررسی قرار گرفت. مدل علی های  قرار دهد. و بر اين اساس فرضيه

 امکانات آموزشی بر التزام شغلی معلمان با ميانجی هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت برازش دارد.

 

 های مستقیم فرضیه

 مثبت دارد. مدرسه با التزام شغلی معلمان رابطه جوّ .1

 امکانات آموزشی با التزام شغلی معلمان رابطه مثبت دارد. .8

 هوش هيجانی با التزام شغلی معلمان رابطه مثبت دارد. .3
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 انگيزه پيشرفت با التزام شغلی معلمان رابطه مثبت دارد. .4

 مدرسه با هوش هيجانی رابطه مثبت دارد. جوّ .5

 امکانات آموزشی با هوش هيجانی رابطه مثبت دارد. .6

 مدرسه با انگيزه پيشرفت رابطه مثبت دارد.  جوّ .7

 امکانات آموزشی با انگيزه پيشرفت رابطه مثبت دارد.  .2

 هوش هيجانی با انگيزه پيشرفت رابطه مثبت دارد. .1

 

 میرمستقیغهای  فرضیه
 امکانات آموزشی از طريق هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت با التزام شغلی معلمان رابطه دارد. (1

 .دارد رابطه معلمان یشغل التزام با یجانيه هوش قيطر از یآموزش تامکانا( 1-1

 .دارد رابطه معلمان یشغل التزام با شرفتيپ زهيانگ قيطر از یآموزش امکانات( 8-1

 مدرسه از طريق هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت با التزام شغلی معلمان رابطه دارد. جوّ (8

 .دارد رابطه معلمان یشغل تزامال با یجانيه هوش قيطر از مدرسه جوّ( 1-8

 .دارد رابطه معلمان یشغل التزام باانگيزه پيشرفت  قيطر از مدرسه جوّ( 8-8
 

 روش
 روش پژوهش

روش پژوهش حاضر همبستگی و از نوع تحليل مسير بود. به اين منظور ضمن گردآوری 

 رار گرفت.اطالعات مربوط به متغيرهای پژوهش، روابط علَی بين متغيرها مورد بررسی ق
 

 یریگ نمونهجامعه، نمونه و روش 

مقاطع تحصيلی ابتدايی، متوسطه اول و  معلمان مدارسجامعه آماری اين پژوهش کليه 

در انتخاب از مدارس پسرانه بودند.  1315-16متوسطه دوم شهرستان رامشير در سال تحصيلی 

لمان مدارس به ای، مدارس انتخاب شدند. سپس مع و دخترانه به صورت تصادفی خوشه

ی به شرح زير ريگ نمونههش دو نوع صورت سرشماری در پژوهش شرکت کردند. در اين پژو

نفر از  100ای به حجم  ها نمونه نامه است. برای تعيين روايی و پايايی پرسش گرفته انجام

 بيترت نيا بهگيری تصادفی ساده انتخاب شد.  معلمان تمامی مقاطع تحصيلی به روش نمونه

نمونه جهت تعيين روايی و پايايی ابزارهای  عنوان بهمعلم مرد  50معلم زن و  50اد تعد
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 جدول به توجه باگيری برای آزمايش مدل علی پيشنهادی  پژوهش انتخاب شدند. نمونه

Krejcie and Morgan (1970) گيری  نمونه روش از استفاده با نمونه انتخاب یبرا. شد لحاظ

 12 مدرسه بودند، 12 مجموع درکه  روستا و شهر مدارس تفهرس زاای  تصادفی خوشه

-به ها آن معلمان یتمام و شده انتخاب صورت تصادفیبه مدرسه دخترانه 11 و پسرانه مدرسه

 درانتخاب شدند.  بودند،( زن نفر 170 و مرد نفر 130) نفر 300 جمعاً که صورت سرشماری

ی قرار گرفت. که با توجه بررس موردزن(  170و  مرد 184معلم ) 814های  نامه پرسش تينها

 مورد مطالعه برای تحليل مسير مناسب است.های  به تعداد متغيرها و جهت

 

 ابزار پژوهش

 1نامه التزام شغلی اوترچت در پژوهش حاضر جهت سنجش التزام شغلی معلمان از پرسش

 ابعاد نيا .هست همؤلف 3 شامل که شده ليتشک سؤال 17 از نامه پرسش نيااستفاده گرديد. 

 تمام در ها پاسخ. است( ماده 6) جذب و( ماده 5) خود وقف ،(ماده 6)ی رومندين شامل

 مقياس خرده سه. است شده  یبند درجه موافقم کامالً تا مخالفم کامالً از اسيمق نيا یها ماده

 قياسم خرده ،شدن کار وقف مقياس خرده، کار به داشتن شوق مقياس خرده :از هستند عبارت

 ليکرت مقياس دارای عبارت هر که دارد عبارت 17 شغلی، اشتياق مقياس. کار در جذبه

 حداقل. است( کامالً موافقم =5 و کامالً مخالفم =1) 5 تا 1 ازآن  گذاری نمره که است يیتا پنج

 Mauno, Kinnunenلهيوس به مقياس اين کرونباخ آلفایاست.  25 حداکثر و 17 ممکن ازيامت

and Ruokolainen (2007) 18/0 در اين پژوهش پايايی مقياس التزام است شده گزارش .

و با استفاده از روش تنصيف  15/0شغلی اوترچت با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 Schoufeli, Bakker and Salanova روايی تعيين به دست آمد. جهت 10/0براون -اسپيرمن

 و منفی رابطه و سنجيدند را شغلی فرسودگی مقياس با مقياس اشتياق شغلی ارتباط  (2002)

 نمونه دوم(. همچنين در r=48/0در نمونه اول و  r= -32/0يافتند ) مقياس دو اين بين بااليی

روايی  داشت. قوی رابطه منفی طور بهشغلی،  فرسودگی با اشتياق شغلی های مقياس خرده همه

با نمره کل  سؤاالتتك همبستگی نمره تك نامه در اين پژوهش از طريق محاسبهاين پرسش

 بود. دار یمعنو  7/0با نمره کل باالی  سؤاالتمشخص شد. همبستگی نمره همه 

                                                      
1-  Utrecht Work Engagement Scale 
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سازمانی در اماکن  جوّبرای سنجش   Halpin and Croft (1963)سازمانی جوّنامه پرسش

ن اين های مختلفی از آن استفاده شد. در ايرا آموزشی طراحی گرديد اما سپس در حيطه

 Heidari, Askarian andهای مختلفی استفاده شده است. برای مثال،  نامه در پژوهش پرسش

Davayi (2010) اند. در اين پژوهش، پايايی  نموده گزارش 22/0نامه را  پايايی اين پرسش

براون -با استفاده از روش تنصيف اسپيرمن و 21/0 کرونباخمقياس با استفاده از روش آلفای 

اند. روايی  نامه را هالپين و کرافت مطلوب گزارش نمودهدست آمد. روايی اين پرسشهب 73/0

با نمره کل  سؤاالتتك نامه در اين پژوهش از طريق محاسبه همبستگی نمره تك اين پرسش

 بود.  دار یمعنو  7/0با نمره کل هربخش باالی  سؤاالتمشخص شد. همبستگی نمره همه 

نامه محقق ساخته استفاده ات و تجهيزات آموزشی مدارس از پرسشگيری امکان برای اندازه

است که هر عبارت دارای مقياس ليکرت  شده ليتشکعبارت  11نامه از شد. اين پرسش

، صورت پذيرفت. 5تا عالی نمره  1گذاری آن از بسيار ضعيف نمره  که نمره استيی تا پنج

يت ميز و صندلی معلم در کالس، سؤاالت دوم نور يا وضع ازنظرها فضای کالس مثال  عنوان به

و با انتخاب گزينه  5باشند که آزمودنی با انتخاب گزينه عالی نمره نامه میو ششم اين پرسش

تواند کسب ای که آزمودنی مینامه کمترين نمرهاخذ نمود. در اين پرسش 1بسيار ضعيف نمره 

نامه محقق ساخته امکانات ايی پرسش. در اين پژوهش پاياست 15نمره  نيترو بيش 11کند 

و با استفاده از روش تنصيف  13/0آموزشی مدرسه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 

نامه به روش روايی سازه مشخص به دست آمد. روايی اين پرسش 20/0براون -اسپيرمن

شکل  های معلمان در هر مدرسه يك مورد بهنامهگرديد. به اين صورت که از بين پرسش

هايی که پژوهشگر از طريق مشاهده نامهها با پرسشتصادفی انتخاب شد. سپس رابطه آن

امکانات آموزشی در هر مدرسه تکميل نموده بود از طريق همبستگی محاسبه شد. نتيجه نشان 

 .است 76/0دار و ها معنیداد که رابطه همبستگی بين آن

 .Schutte et alامه هوش هيجانی ندر پژوهش حاضر جهت سنجش هوش هيجانی پرسش

نامه هوش هيجانی با روش  در اين پژوهش پايايی پرسشقرار گرفت.  استفاده مورد (1998)

به دست آمد. روايی اين  74/0براون -و با روش تنصيف اسپيرمن 77/0آلفای کرونباخ 

کل با نمره  سؤاالتتك نامه در اين پژوهش از طريق محاسبه همبستگی نمره تك پرسش

  سؤال جز بهبود ) دار یمعنو  7/0با نمره کل باالی  سؤاالتمشخص شد. همبستگی نمره همه 
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 نبوند و حذف شدند(. دار یمعنکه  82و  33

انگيزه پيشرفت معلمان در پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه تجديدنظر شده انگيزه 

پايايی  حاضر، پيشنهادی مطالعه در قرار گرفت. سنجش مورد Hermans (1970)پيشرفت 

-و با استفاده از روش تنصيف اسپيرمن 78/0نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، پرسش

نامه در اين پژوهش از طريق محاسبه همبستگی به دست آمد. روايی اين پرسش 67/0براون 

باالی با نمره کل  سؤاالتبا نمره کل مشخص شد. همبستگی نمره همه  سؤاالتتك نمره تك

 نبودند و حذف شدند(. دار یمعنکه  81و  10 سؤال جز بهبود ) دار یمعنو  7/0

 

 هاداده لیتحل و  هیتجزروش 

جهت وارسی هدف اصلی پژوهش و آزمون الگوی پيشنهادی، از روش تحليل مسير استفاده 

 8ری ماکرودر دستور کامپيوت 1ای، از روش بوت استراپ داری روابط واسطه شد. برای تعيين معنی

Preacher and Hayes (2008) یافزارها نرمها با استفاده از  استفاده گرديد. تحليل داده AMOS 

صورت گرفت. جهت تعيين کفايت برازش مدل پيشنهادی با  81ويراست  SPSS و 83 راستيو

ر کای قرار گرفتند: مقدار مجذو مورداستفادههای برازندگی به اين شرح ها، ترکيبی از شاخصداده

(2)شاخص هنجار شده مجذور کای ، (2
/df)( شاخص نيکويی برازش ،GFI شاخص نيکويی ،)

( IFI(، شاخص برازندگی افزايشی )CFI(، شاخص برازندگی تطبيقی )AFGIبرازش تعديل شده )

 (.RMSEAو جذر ميانگين مجذورات خطای تقريب )

 

 های پژوهشیافته
متغير است که متغيرهای امکانات  5شکل از مدل پيشنهادی پژوهش حاضر درمجموع مت

زاد و عنوان متغير درون زاد، متغير التزام شغلی بهعنوان متغيرهای برون مدرسه به جوّآموزشی و 

های  يافته عنوان متغيرهای ميانجی در نظر گرفته شدند. متغيرهای هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت به

 آمده است. 1مبستگی ساده بين متغيرها در جدول و انحراف معيار و همر بوط به ميانگين 

 شود به استثنای رابطه امکانات آموزشی با انگيزه مشاهده می1همان گونه که در جدول 

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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ه عالوه ميانگين و و انحراف متغيرها نشان ساخت. بنبود و امکان ادامه تحليل را فراهم می 1/0

 داد که پراکندگی برای انجام تحليل مسير در حد نرمال بود.
 

Table 1. 

Correlation coefficients, mean and standard deviations of variables in proposed model  
1 2 3 4 5 mean 

Standard 
deviation 

Variables 

1 
**

.166
 **

.312 
**

.461 
**

.40 64.46 14.47 Job engagement 

 1 
**

.345 .055 .086 55.57 14.32 educational facilities 

  1 
**

.279 
**

.488 127.32 14.57 school climate 

   1 
**

.475 85.28 7.76 achieved motivation 

    1 123.83 17.21 emotional intelligence 

p < 0.01
**

 
 

ی قرار گرفت. موردبررسيب ساختاری، برازندگی الگوی پيشنهادی پيش از بررسی ضرا

های مدل، از برازندگی خوبی برخوردار نيستند. دهد شاخصنشان می 8طور که جدول همان

دار حذف شدند )امکانات برای بهبود و ارتقای برازندگی مدل پيشنهادی مسيرهای غيرمعنی

 جوّالتزام شغلی و  مدرسه  جوّهوش هيجانی،  انگيزه پيشرفت، امکانات آموزشی  آموزشی 

 مورد آزمايش قرار گرفت. شده اصالحاز اعمال اين تغييرات، مدل انگيزه پيشرفت(. پس  رسهمد

دار از مجذور کای حاکی از برازش خوب الزم به ذکر است که يك مقدار کوچك غيرمعنی

حاکی  10/0(، مقادير باالتر از GFIها است. همچنين برای شاخص نيکويی برازش )الگو با داده

برای شاخص نيکويی برازش  15/0ها است. مقادير نزديك به از برازش خوب الگو با داده

شاخص برازندگی تطبيقی . در استها (، نمايشگر برازشی خوب با دادهAGFI) شده ليتعد

(CFI( و شاخص برازندگی افزايشی )IFI) شود. در تلقی می برازشی نيکو عنوان به 10/0، مقدار

دهنده يا کمتر نشان 05/0، مقدار (RMSEAجذر ميانگين مجذورات خطای تقريب )ارتباط با 

يا کمتر بيانگر خطای منطقی تقريب است. مقدار باالتر از  02/0برازش خوب الگو و مقدار 

  (.Schaubroeck (1990)نشان از الزام در رد کردن الگو دارد  1/0

فرضيه مستقيم اين پژوهش  5، حاکی از تأييد 8و جدول  8دار ضرايب مسير در نمو

انگيزه  امکانات آموزشی گفته شد ضرايب چهار مسير مستقيم  تر شيپگونه که باشند. آن می

  مدرسه جوّالتزام شغلی و  مدرسه  جوّهوش هيجانی،  پيشرفت، امکانات آموزشی 

 (. همچنين برای بهبود برازش الگو 2 و 7، 6، 1 هایدار بودند )فرضيهغير معنی انگيزه پيشرفت
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 مدرسه ايجاد گرديد. جوّمسير امکانات آموزشی به 

دهد حد پايين فاصله اطمينان، برای رابطه امکانات آموزشی و نشان می4مندرجات جدول 

است.  10/0و حد باالی آن  -08/0التزام شغلی با دو ميانجی هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت، 

دار نبوده و رابطه معنی 1گيرد، فرضيه توجه به اينکه صفر بين اين فاصله اطمينان قرار میبا 

گر رابطه امکانات آموزشی و تواند ميانجیی نمیطورکل بههوش هيجانی و انگيزه پيشرفت 

يك ميانجی،  عنوان بهالتزام شغلی باشد. همچنين حد پايين فاصله اطمينان، برای هوش هيجانی 

گيرد، صفر در اين فاصله اطمينان قرار می که يیازآنجااست.  05/0و حد باالی آن  -005/0

 عنوان بهنيست. همچنين حد پايين فاصله اطمينان برای انگيزه پيشرفت  دار یمعن 1-1فرضيه 

است. به اين دليل که صفر در اين فاصله اطمينان  06/0و حد باالی آن  -08/0يك ميانجی، 

  نيست. دار یمعن 1-8ضيه گيرد، فرقرار می

 

Table 2. 

Standard & unstandardized Estimates, C.R. and significant of Model 

(P) 
Critical 
Ratio 
(CR) 

Standard 
Error 
(SE) 

Standrard 
() 

Unstandard 
(B) Paths 

.001 9.56 .06 .49 .58 school climate to 
emotional intelligence 

.001 9.24 .02 .48 .21 emotional intelligence to   
achieved motivation 

.001 2.52 .05 .13 .13 educational facilities to 
Job engagement 

.001 3.91 .04 .22 .19 emotional intelligence  to  
Job engagement 

.001 6.13 .10 .35 .65 achieved motivation to 
Job engagement 

 

 
Diagram 2. Standard coefficients of the modified model 
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Table 3. 

The fitness of proposed and amended model 

Proposed model Amended model Index 

0 6.37 (
2
) Chi square 

0 4 (df) degree  of freedom 

- 1.59 (2/df) 

1 .99 (GFI) Good of fitness Index 

- .97 Adjusted of Fit Index(AGFI) 

1 .99 (IFI) Incremental Fit Index 

1 .99 (CFI) Comparative Fit Index 

.35 .045 Root Means Square Errorof  
Approximation (RMSEA) 

 

Table 4. 

Bootstrap result for indirect effects (Macro Preacher and Hayes) 
lower upper Standardized 

Error bias Data boot Path 

-.02 .10 .03 -.0003 .39 .39 
educational facilities with job 
engagement with the mediator 
of emotional intelligence and 
achieved motivation of 

-.005 .05 .01 -.0005 .20 .19 
educational facilities with job 
engagement with the mediator 
of emotional intelligence 

-.02 . 06 .02 .0002 .19 .19 
educational facilities with job 
engagement directly and with 
the mediator of achieved 
motivation 

.1 .2 .04 .001 .18 .18 
school climate with job 
engagement with the  mediator 
of emotional intelligence and 
achieved motivation 

.02 .1 .03 .002 .08 .08 
school climate with job 
engagement with the  mediator 
of emotional intelligence 

.05 .1 .02 -.001 .09 .09 
school climate with job 
engagement with the  mediator 
of achieved motivation 

 

 جوّدهد حد پايين فاصله اطمينان، برای رابطه نشان می 4دول همچنين مندرجات ج

 8/0و حد باالی آن  1/0مدرسه و التزام شغلی با دو ميانجی هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت، 

دار بوده و معنی 8گيرد، فرضيه است. با توجه به اينکه صفر بين اين فاصله اطمينان قرار نمی
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مدرسه و التزام شغلی  جوّگر رابطه ی ميانجیطورکل بهرفت رابطه هوش هيجانی و انگيزه پيش

يك  عنوان بهحد پايين فاصله اطمينان، برای هوش هيجانی  4-5. همچنين طبق جدول است

-صفر در اين فاصله اطمينان قرار نمی که يیازآنجااست.  1/0و حد باالی آن  08/0ميانجی، 

حاکی از آن است که حد  4-5ت جدول است. همچنين مندرجا دار یمعن 8-1گيرد، فرضيه 

 1/0و حد باالی آن  05/0يك ميانجی،  عنوان بهپايين فاصله اطمينان برای انگيزه پيشرفت 

است.  دار یمعن 8-8گيرد، فرضيه است. به اين دليل که صفر در اين فاصله اطمينان قرار نمی

ی غيرمستقيم و يك فرض زيربنايی الگوی پيشنهادی پژوهش حاضر وجود برخی مسيرها

 مشاهده نمود. 4توان در جدول ای را میای بود. نتايج حاصل از روابط واسطهواسطه
 

 گیریبحث و نتیجه
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مدلی از عوامل تأثيرگذار بر التزام شغلی معلمان بود. 

تزام شغلی از مدرسه و امکانات آموزشی با ال جوّبه عبارتی اين پژوهش در پی بررسی رابطه 

های پژوهش حاضر نشان يافتهگری هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت بود. طريق ميانجی

انجام های  دار دارد. اين نتايج با پژوهشمعنیمدرسه با التزام شغلی رابطه غيرجوّدهند که  می

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

Chatziioannidis (2013); Dollard and Bakker (2010); Bakker and Demorouti (2009) 
مدرسه تابعی از مسائل  جوّدار شايد به اين دليل باشد که است. اين رابطه غيرمعنی ناهمخوان

سياسی و اجتماعی است و با توجه به شرايط اجتماعی، اقتصادی و تغييرات سياسی ناشی از 

مدرسه هرچند سال  جوّکند و با توجه به اين که  می جمهوری تغييرانتخابات مجلس و رياست 

باشد قابل برنامه ريزی نيست. بنابراين به دليل غير قابل کنترل بودن آن ممکن در حال تغيير می

  است معلمان در ذهن خود به متغيرهای ديگر مرتبط با التزام شغلی وزن بيشتری دهند.

 دار دارد. اين نتايج با پژوهشرابطه مثبت و معنی امکانات آموزشی با التزام شغلی

Issah, Abubakari and Wuptiga (2016); Bennell and Akyeampong (2007);  وHwang (2007) 

دهد که وجود امکانات به صورت مستقيم بر التزم شغلی  همسو است. اين نتايج نشان می

های  شد که معلمان با توجه به آموزشگذارد. يك دليل احتمالی شايد اين با معلمان اثر می

ضمن خدمت و دوران تحصيل برای انجام وظايف شغلی خود به نوعی احساس وظيفه 

کنند ولی کمبود يا فقدان امکانات دليل موجهی برای عدم انجام کامل وظايف آموزشی آنها  می
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مهمی در اخير با طرح مدارس هوشمند امکانات آموزشی نقش های  باشد. به ويژه در سال

کامل آموزشی دارند. نتايج اين پژوهش نشان داد که انگيزه پيشرفت معلمان های  اجرای برنامه

مدرسه با التزام شغلی معلمان  جوّبه صورت مستقيم و به عنوان ميانجی بين هوش هيجانی و 

 ,Raman, Ling and Khalid (2015); Austin, Evansهای رابطه دارد. اين نتايج با پژوهش

Golwater and Petter (2005); Samari and Tahmasebi (2001); Devi (2016); Barsade 

(2009) Afzalar (2002); Ashley, Labat and Eadens (2016)  توان  می جهينت در. استهمسو

و اشتياق بيشتری در مدرسه و  هيروح باباشد انگيزه پيشرفت در معلمان باال  که یهنگامگفت 

بيشتری تدريس نموده و التزام شغلی بيشتری از خود نشان  زهيانگ باشوند،  میمحل کار حاضر 

های انگيزش و  . شايد به دليل همپوشانی سازهاستدهند. بخشی از التزام شغلی، اشتياق شغلی  می

التزام اين متغيرها باهم رابطه بااليی دارند. از سوی ديگر انگيزش باال اجزای اشتياق و اجزای 

دار دارد. در با التزام شغلی رابطه مثبت و معنی دهد. هوش هيجانی التزام را افزايش میهيجانی و 

معلمان هوش هيجانی بااليی داشته باشند يا شرايط  که  یصورت درتوان اظهار نمود  تبيين نتيجه می

ها هنگام مواجهه با الزم برای ايجاد هوش هيجانی مطلوب در آنان فراهم گردد، توانايی آن

و  افتهي شيافزاگيری آموزان به شکل چشم شکالت مدرسه و مشکالت انضباطی و درسی دانشم

رابطه  توان از آنان انتظار داشت. امکانات آموزشی با هوش هيجانیرا می التزام شغلی بااليی

 Issah, Abubakariو  Hwang (2007)های  دار دارد. اين نتايج با نتايج پژوهشمنفی و غيرمعنی

and Wuptiga (2016) باشد. شايد موضوع امکانات آموزشی و توزيع ناعادالنه آن  ناهمسو می

-بر توزيع آن در معلمان نوعی احساس نااميدی و بی رگذاريتأثو عوامل سياسی و اجتماعی 

 ها غير مرتبط است.  تفاوتی ايجاد کند که با هوش هيجانی آن

های ار دارد. اين نتايج با نتايج پژوهشد رابطه مثبت و معنی هوش هيجانی مدرسه با جوّ

Barsade (2009); Afzalar (2002)  وAfzalar (2002) توانند از همسو است. مديران می

گذارند، بهره گرفته و سازی که بر هيجانات شخصی معلمان تأثير میهای خاص آموزش آماده برنامه

. Ashley, Labat & Eadens, (2016آموزان فراهم کنند )ی مطلوب برای پيشرفت دانشجوّ

دار دارند. اين نتايج با نتايج معلمان رابطه منفی و غيرمعنیامکانات آموزشی و انگيزه پيشرفت 

ناهمسو است. آنان  Derakhshan (2003)و  Resaoner (2004); Tek-ong (2008)های پژوهش

را افزايش شرفت معلمان اظهار نموده بودند که افزايش امکانات آموزشی در مدارس، انگيزه پي
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توان گفت شايد به اين دليل که امکانات آموزشی در خيلی از مدارس دهد. در بيان نتيجه میمی

های روستاهای دورافتاده کم هستند و معلمان از اين توزيع ناعادالنه باخبر هستند  مانند مدرسه

 جوّرا تقويت کنند.  ممکن است از طريق انگيزش درونی و عوامل ديگر انگيزه پيشرفت خود

 Bennellهای پژوهش دار دارند. اين نتايج با نتايجمعلمان رابطه غيرمعنیمدرسه و انگيزه پيشرفت 

and Akyeampong (2007); Kuo (2006)  وRaman, Ling and Khalid (2015)  ناهماهنگ

دهد. زايش میمطلوب مدرسه انگيزه پيشرفت معلمان را اف جوّها گزارش داده بودند آن است.

شود. میدهی مدارس محيط مدرسه معلمان هر ساله دچار تغيير شايد به اين دليل که در سازمان

شود. اين عامل به نوعی از مدرسه دستخوش تغيير می جوّهمچنين با تغيير مدير و معاونين هم 

مدت با  هشود و معلمان بيشتر بر خود و روابط شخصی و کوتا می جانب معلمان ناديده گرفته

 شود اغلب متغيرهای اجتماعی که در محيطکه مشاهده می گونه همانکنند.  می مدير تکيه

هوش ها ناچيز است، با متغيرهای فردی روابط ناهمگونی دارند. اجتماعی کنترل افراد بر آن

 ,Austin هایدار دارد. اين نتايج با نتايج پژوهشرابطه مثبت و معنی هيجانی و انگيزه پيشرفت

Evans, Golwater and Petter (2005)  وSamari and Tahmasebi (2001)  هماهنگ است

دهد. در بيان نتيجه ها بيان نموده بودند که هوش هيجانی باال انگيزه پيشرفت را افزايش میآن

توان اظهار نمود معلمانی که هوش هيجانی باالتری دارند انگيزه پيشرفت بااليی را از خود می

دهند. حتی در شرايط نامساعد آموزش و پروش کشورمان برای معلمان و می نشان

اند، معلمان با توسل به هوش هيجانی باالی کرده جادياها هايی که برای پيشرفت آن محدوديت

دهند. شايد به اين ها توجهی نکرده و به پيشرفت خود ادامه میخود به موانع و محدوديت

دهند که هر دو متغيرهايی فردی هستند و مانند ابطه خوبی را نشان میدليل اين دو متغير باهم ر

 مدرسه اجتماعی نبوده و در کنترل شخص معلمان هستند. جوّامکانات آموزشی و 

دشواری ميسر است. اين مطالعه نيز  طورکلی تأمين شرايط مطلوب برای اجرای پژوهش به به

ها های آينده بايد به آنبوده است که در پژوهش هاها دارای برخی محدوديت همانند ساير پژوهش

نامه بود که جنبه خود گزارشی  آوری اطالعات در اين پژوهش پرسش تنها منبع جمع توجه شود.

با  ی ايجاد شده باشد.روش تكسوگيری  آمده دست بهدارد، به همين دليل ممکن است در اطالعات 

گيری  روش تحليل مسير استفاده شده است، نتيجه توجه به اينکه برای ارزيابی مدل پيشنهادی از

 علت و معلولی بايد بااحتياط انجام شود. نتايج اين پژوهش به شهرستان رامشير محدود است، 
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  شهرهای ديگر جانب احتياط بايد رعايت شود. ها وبنابراين، در تعميم آن به فرهنگ

با افزايش امکانات مدارس و اداره شود مسئولين با توجه به نتايج اين پژوهش پيشنهاد می

مدارس به سمت  جوّبا بهبود  عالوه بهها التزام شغلی معلمان را افزايش دهند؛ کردن آن

ی هوش هيجانی و انگيزه پيشرفت را بر بهبود التزام اثربخشهمکاری و مشارکت معلمان، زمينه 

بيشتری در رابطه با عوامل های شود در آينده پژوهششغلی معلمان افزايش دهند. پيشنهاد می

 ها با التزام شغلی معلمان انجام شود.اجتماعی و فردی و تعامل آن
 

دکتر مرتضی اميديان، طراحی و ارايه مدل، تحليل آماری، به روز رسانی پيشينه،  : ننویسندگامشارکت سهم 
منيجه ، طرح اوليه مقاله ها و گردآوری و ورود داده ايوب جابری:، ارسال و اصالح مقاله و نويسنده مسول
 شهنی ييالق: بررسی و اصالح اوليه مقاله

 شود. ها تشکر می از معلمان و آموزش و پرورش شهرستان رامشير به دليل همکاری در تکميل پرسشنامهسپاسگزاری: 
استاد  در اين مقاله هيچ نوع تعارض معارفی وجود ندارد و مستخرج از پايان نامه فوق ليسانس با: منافع ادتض

 راهنمايی دکتر اميديان و مشاوره دکتر شهنی است.
يت مالی ديگری اين پايان نامه مشمول گرنت معاونت پژوهشی دانشگاه چمران شده است و حما :منابع مالی

 دريافت نکرده است.
 
 
 
 

 
References 

Afzalar, R. (2002). Model of emotional intelligence and conflict 
management strategies, a study in seven countries. International Journal 
of Management, 10(4), 319-23. 

Ashley, A., Labat, D., & Eadens, C. (2016). The Impact of Principal 
Emotional Intelligence on Teacher Perceptions of School Climate. 
International Research Journal in Higher Education, 31(5), 1-17. 

Austin, E., Evans, P., Golwater, R., & Petter, V. (2005). Preliminary Study 
of Emotional Intelligence Empathy and Exam Performance in First Year 
Medical Students. Personality and Individual Differences, 39(8), 1395. 

Bakker, A. B., & Leiter, M. P. (Eds). (2010). Work engagement: A 
handbook of essential theory and research. NewYork: Psychology Press. 

Bakker, A., & Demorouti, E. (2009). Job resources buffer the impact of job 
demend on burnout. Journal of Occupational Health Psychology, 10, 
170-180. 



 312 6ی  شماره، 3189ستان ، پاییز و زم62سال ، ی ششم )دوره، چمران اهوازتربیتی دانشگاه شهید  علوم ی مجله 

Barsade, S. G. (2009). The ripple effect: emotional contagion in group 
working. [cited 2009 Agu25.Availabalefrom:http://papers.ssrn.com/sol3/ 
papers.cfm?abstract_id=250894. 

Bennell, P., & Akyeampong, K. (2007). Teacher Motivation in Sub-Saharan 
Africa and South Asia. Department for International Development, 23, 
142-155. 

Bennell, P., & Mukyanuzi, F. (2005). Is There a Teacher Motivation Crisis 
in Tanzania? Bringhton, UK and Dar es Salam Tanzania. Department for 
International Development, 19, 123-131.  

Berg, J. K., & Aber, J. L. (2015). A multilevel view of predictors of 
children's perceptions of School interpersonal climate. Journal of 
Educational Psychology, 107(4), 1150-1170. 

Bryan, D. D. (2007). The relationship between organizational climate, 
personality, available in proquest. International Journal of Management, 
25, 110-120. 

Derakhshan, A. (2003). The Study of the Indices of Educational Collapse 
and Its Effective Factors in the University of Science and Technology 
2003 (Medical Sciences, Mashhad, Iran). Summary of the Articles of the 
First International Conference on Reform and Change in Medical 
Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, 
December. [Persian] 

Devi, S. (2016). Impact of spirituality and emotional intelligence on 
employee engagement. International Journal of Applied Research, 4(2), 
321-325. 

Dollard, M. F., & Bakker, A. B. (2010). Psychosocial safety climate as a 
precursor to conducive work environments, psychological health 
problems, and employee engagement. Journal of Occupational and 
Organizational Psychology, 83, 579-599. 

Gorgonio, J. P. R. (2017). School Climate Determinants: Perception and 
Implications, Asia Pacific Journal of Education, Arts and Sciences, 4(2), 
31-37. 

Halpin, A. W., & Croft, D. B. (1963). Organizational climate of schools. 
Chicago: Midwest Administration Center, University of Chicago. 

Heidari, Z., Askarian, M.& Davayi, M.(2010). Relationship between 
Organizational Climate and Conflict Management from Teachers’ 
Viewpoints. Journal of Modern Industrial/Organization Psychology, 
1(3), 65-74. [Persian] 

Hermans, H. J. M. (1970). A Questionnaire Measure of Achievement. 
Journal of Applied Psychology, 54, 353-363. 

Hwang, F. F. (2007). The Relationship between Emotional Intelligence and 
Teaching Effectiveness. Submitted to the College of Graduate Studies 
Texas A &M University-Kingsville and Texas A &M University-Corpus 
Christi in partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
Doctor of Education. 



 319 …لتزام شغلی به صورت مستقیم ی جو مدرسه و امکانات آموزشی با ارابطه علّ

Issah, E., Abubakari, A., & Wuptiga, J. (2016). State of academic facilities 
and its influence on teachers’ job stress in Tamale polytechnic. African 
Journal of Business Management, 10(2), 24-31. 

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970) Determining sample size for 
research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 
607-61. 

Kuo, Y. F. (2006). Influences on Employee Career Strategy Adoption in the 
Information Service Industry, Superior Leadership Style or Employee 
Achievement Motivation, International Journal of Management, 23, 125-
132. 

Mauno, S., Kinnunen, U., & Ruokolainen, M. (2007). Job demands and 
resources as antecedent of work engagement: A longitudinal study. 
Journal of Behavior, 70, 149-171. 

Picard, K., & Kutsyuruba, B. (2017). Teachers’ Engagement in Professional 
Development: A Collective Case Study. Educational Policies and 
Current Practices, 2(2), 89-100. 

Pierra, N. (2015). Investigating the relationship between job satisfaction, job 
engagement and job adjustment among elementary school teachers in 
Hashtroud city in academic year of 94-93, Master's degree in Educational 
Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil. [Persian] 

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Contemporary approaches to 
assessing mediation in communication research. In A. F. Hayes, M. D. 
Slater, & L. B. Snyder (Eds.), The Sage sourcebook of advanced data 
analysis methods for communication research (13–54). 

Raman, A., Ling, C. C., & Khalid, R. (2015). Relationship between School 
Climate and Teachers’ Commitment in an Excellent School of Kubang 
Pasu District, Kedah, Malaysia. Mediterranean Journal of Social 
Sciences, 6(3), 163-173. 

Resaoner, R. W. (2004). Review of self-esteem research. International 
council for self- esteem, port Ludlow, W.A. 

Robbins, S. (2005). Organizational behavior, 9th ed. Prenticehall, Inc 2005. 

Rogers, G. S. (2005). A study of the relationship of principal emotional 
intelligence comptencies to middel school organizational climate and 
health in the state of Washington. Journal of Management, 25, 152-142. 

Sarafidou, J., & Chatziioannidis, G. (2013). Teacher participation in decision 
making and its impact on school and teachers. International Journal of 
Educational Management, 27(2), 170-183. 

Samari, A., & Tahmasebi, M. (2001). The Relationship between Emotional 
Intelligence & Academic Achievement. Journal of Mental Health, 9(35), 
121-128. [Persian] 

Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources and 
their relationship with burnout and engagement: A multisample study. 
Journal of Organizational Behavior, 25, 293-315. 



 319 6ی  شماره، 3189ستان ، پاییز و زم62سال ، ی ششم )دوره، چمران اهوازتربیتی دانشگاه شهید  علوم ی مجله 

Schaubroeck, J. (1990). Investigating reciprocal causation in organizational 
behavior research.  Journal of Organizational Behavior, 11, 17-28. 

Schoufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2002). The measurement 
of work engagement with a short questionnaire. A cross-national study, 
Educational and Psychological Measurement, 66, 701-716. 

Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J.T., 
Golden, C. J., & Dornheim, L. (1998). Development and validation of a 
measure of emotional intelligence. Personality and Individual 
Differences, 25, 167–177. 

Tek-ong, E. (2008). The effect of smart schooling on student attitude toward 
science, erusia. Journal of Mathematic Science Educational Technology, 
5(1), 35-45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2019 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article 
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 
4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 

 

 


