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ساختن گرایی در بهبود یادگیری دانش آموزان    رویکردبررسی تاثیر 

 1400- 1401ابتدایی شهرستان سرعین در سال تحصیلی 

 1ناصر رزم طلب 

 1401 مرداد 15: رشیپذ خیتار              1401 خرداد 30: افتیدر خیتار
 

     چکیده
تاثیر    پژوهش  این  اجراي  از  هدف دانش   رویکردبررسی  یادگیري  و  بهبود عملکرد  گرایی در  ساختن 

پس آزمون   واز نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون بود. روش پژوهش،  ابتدایی شهرستان سرعین آموزان
معلمانی که داوطلب    دانش آموزانِکلیه  بود. جامعه آماري پژوهش را    گروه آزمایش  با گروه کنترل و

نفر و گروه    23گروه آزمایش    2انش آموزان به  د.  نفر بودند  45س خودشان و به تعداد  اجراي طرح در کال
نتایج حاصل از آزمونی که توسط محقق  ها براساس  آوري دادهجمعنفر تقسیم شدند.    22کنترل به تعداد  

ا به  هشد. تجزیه و تحلیل داده در دو مرحله و به صورت پیش آزمون و پس آزمون تهیه شده بود انجام
براي بررسی تفاوت گروههاي مستقل و مقایسه نمرات هر گروه    صورت پذیرفت.  SPSSافزار  رمنکمک  

پژوهش نشان    نتایج جفتی استفاده شد.  tمستقل و    tقبل و بعد از پیش آزمون و پس آزمون از آزمون  
بین روش  .  بهتري دارنددانش آموزانی که درس را با روش ساختن گرایی آموزش می بینند یادگیري  داد:  

تدریس ساختن گرایی و روش تدریس سنتی تفاوت معنا داري وجود دارد و روش تدریس ساختن گرایی  
 بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد.  

 

 ساختن گرایی، بهبود عملکرد، افزایش یادگیري دانش آموزان:  ه هاواژ دیکل
 

  مقدمه -1 
حاضر     حال  رفتاري، در  یادگیري  مکتب  در  هستند.  فعال  یادگیري  به  مبتنی  تدریس  هاي  روش   ،

گویند. هرگونه تغییر رفتار،    می  تمرین را یادگیري  پایدار در رفتار دانش آموز بر اثر تکرار و  تغییرات نسبتاً
دریس معلم محور شد تعریف یادگیري، منجر به روش هاي ت یادگیري است. این نوع نگاه به آموزش و

دادن به  د  دقت خود را صرف یا  تمام همت و  که در آن معلم نقش اصلی را در فرایند آموزش داشته و

 

  ،اردبیل ،محقق اردبیلی دانشگاه  ،علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده  ،آموزشی تیریمد کارشناسی ارشددانش آموخته  - 1

 " نویسنده مسئول " Rzmtlbnasr@gmail.com، رانیا

mailto:Rzmtlbnasr@gmail.com
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 tavalaiمعلم است )دانش آموز می کند. در این حالت دانش آموز منفعل و منتظر شنیدن حرف هاي  

enjile, 2017  هاي غیر فعال یاد می شود، معلم  (. در روشهاي سنتی که امروزه از آنها به عنوان روش
نقش فعالی در جریان تدریس داشته و مطالب را به طور شفاهی در کالس بیان می کند و دانش آموزان  
بدون هیچ فعالیتی فقط به حرف هاي معلم گوش می دهند. در چنین شرایطی زمینه هاي الزم براي  

کرد تحصیلی و رشد فکري آنها نیز رشد اجتماعی و شخصیت فراگیران فراهم نمی شود و حتی عمل
این شرایط قرا تاثیرات نامطلوب  آKaramaty, 2003ر می گیرد )تحت  به  (. دانش  براي ورود  موزان 

خالق    عصر دانایی و روبرو شدن با تحوالت مستمر، باید به طور فزاینده اي مهارت هاي تفکر انتقادي و
را فرا گیرند. فراگیران باید به مهارتهاي تحقیق  حل مسائل پیچیده جامعه  براي تصمیم گیري مناسب و 

و حل مسئله مجهز شوند و روحیه جستجوگري را در خود تقویت کنند. براي تربیت شهروندانی که داراي  
نقاد و داراي درک اجتماعی، سیاسی عمیق باشند، آموزش مهارت تفکر و یادگیري از   تفکر منطقی و

یند محور )فعال( ضروري به نظر می رسد. این ضرورتی است  یادگیري فرا –طریق روش هاي یاددهی 
که دنیاي امروزه با آینده اي که پیش رو دارد، باید براي آن برنامه ریزي کند. چاره اساسی براي رسیدن  

روشهاي آموزش و یادگیري در مدارس است. لذا روشهاي تدریس فعال که   به اهداف، تغییر بنیادي در
راگیران را تقویت و یادگیري را به یک جریان دوسویه تبدیل کند از اهمیت ویژه  بتوانند فعالیت هاي ف

برخوردار  با    اي  آموزان  دانش  که  است  اکتشافی  موثر  یادگیري  تدریس،  فعال  روشهاي  است. حاصل 
راهنمایی معلم و مربی به آن دست می یابند، اما متاسفانه در اغلب کالسهاي درس معلم می کوشد تا  

ا در ذهن دانش آموزان انبار کند. روشن است که نتیجه چنین عملکردي صرفا تقویت حافظه اطالعات ر
 همورد غفلت واقع می شود. معلمی ک  و استعداد دانش آموزان  ذوق  و  هنر  است و خالقیت، نوآوري و

رکت روشهاي سنتی و غیر فعال را به کار می برد، فراگیران حالت انفعالی دارند و در امر یادگیري مشا
این یادگیري نتیجه ماندگاري  ارزشی قائل نخواهند شد. در    کم است و   ندارند، در  براي آن  فراگیران 

بسیاري مواقع شاید این بخش به دور از واقعیت نباشد که در روشهاي متداول تدریس نه معلم می داند 
داند. معلم صرفا درس   هر محتوایی را چرا باید درس بدهد و نه دانش آموز چرایی انتخاب محتوا را می

ط به  نیز  فراگیران  و  دهد  پمی  کنند.  می  حفظ  موقتی  )ژور  چون   &Garnett, 1988وهشگرانی 

Ahmadi, 2010  و مشکالت  رفع  یادگیري،  هاي  خالء  کردن  پر  براي  پاسخی  یافتن  دنبال  به   )
نی اساسی و الزم  کمبودهاي ناشی از نقصان در فرایند تدریس و یادگیري بوده اند تا دانش آموزان، مبا

در درس ها را درک کنند. اکثر دانش آموزان ابتدایی به تغییراتی در روش تدریس و تکالیف آموزشی  
او    موزان استفاده کرده وآکه از حواس مختلف دانش  نیازمندند. تدریس درسها بایستی به گونه اي باشد 

با   به معلم،  تا در فعالیت هایی نظیر گوش دادن  از را ترغیب کند  تر  از سایر روشهاي عینی  استفاده 
این باور است که  Ahmadi, 2020روشهاي مرسوم کالسی درگیر شود ) بر  (. رویکرد سازنده گرایی 

دانش، نتیجه فعالیت سازنده تک تک افراد است و به جاي اینکه دانش از پیش ساخته شده را به دانش  
به تولید علم بپردازد. بر اساس چنین دیدگاهی،   آموزان انتقال دهد، در تالش است که دانش آموز، خود

هیچ تفاوتی بین روش به دست آوردن ابتدایی دانش به وسیله یک دانشمند و یادگیري  آن به وسیله 



 

 
 

5 
 ... آموزان  دانش  یری ادگی بهبود در  ییگرا ساختن کردیرو ری تاث یبررسعنوان مقاله: 

تفسیر واقعیت ها و یافته هایی   یک دانش آموز وجود ندارد. در واقع یادگیري هر دو بر اساس توضیح و 
براي اینکه اطالعات فراگرفته شده در کالس در مراحل  (. Nouri, 2009است که به دست می آورند )

نیاز را انتخاب   باید یادگیرندگان قادر باشند اطالعات مورد  بعدي قابل استفاده و دسترس پذیر باشند، 
وند دهند  پی  يکرده و آنها را در یک چارچوب سازماندهی کنند و سپس به ساختار دانش موجود خود طور

(. بر اساس نظریه ساختن گرایی،  Lai, 1999قعیت حل مسئله مورد استفاده قرار دهند )د در مونکه بتوان
از جهان    د تولید دانش فرایندي مستمر است که تجربه انفرادي افرا  دانش توسط فرد ساخته می شود و

ود  دیدگاه سازنده گرایی فرد را دانشمندي بالفعل تلقی می کند که فعالنه دانش خ  را سازمان می بخشد.
را می سازد و مطابق تجربه ها، عالقه ها، عقاید و هدفهاي خود دنیا را درک می کند. فلسفه سازنده 
گرایی نیز بر این باور است که دانش، نتیجه فعالیت هاي سازنده تک تک افراد است و به جاي آن که 

خود تولید گر علم  ش است که دانش آموزان  الدانش پیش ساخته را به دانش آموزان انتقال دهد، در ت 
( رویکرد  (.  Asgari, Rostami, Shahvarani & Karimi, 2012باشند  معلم  که  درسی  در کالس 

سازنده گرایانه را براي فرایند یاددهی و یادگیري اتخاذ کرده است، از یادگیرندگان انتظار عملکرد و تداوم  
ند که ایده ها و دانش خود را به عمل می رود. از دانش آموزان انتظار می رود و آنها تشویق می شو

وسیله اجرا، اعمال و توسعه دانش خلق کنند. یادگیرندگان نمی توانند تنها با دریافت، کسب و پذیرش و 
نفعالنه دانش را فرا گیرند؛ زیرا دانش طی انتقال شکل نمی گیرد. بنابراین، تاکید  متوجه    یا گوش دادن و

در ضمن مواجه شدن با اطالعات جدید با زمینه هاي جدید بر آموزش باید خلق معنی و درک کردن  
   (.Asgari, 2012باشد )

سازنده گرایی به عنوان پارادایمی نوظهور در تعلیم و تربیت رویکردي براي شناسایی امکانات متنوع    
 ,Laiبه منظور اصالح طراحی آموزش با پشتیبانی از گفت و گوهاي معرفت شناسی و تربیتی است. )

مرتبط با ویژگی    ( از آنجایی که سازنده گرایی، نظریه هاي یادگیري اجتماعی و شناختی متنوع و 1999
هاي زمینه اي یادگیري در جهان پست مدرن را فراهم می کند، به معرفت شناسی و پداگوژي جایگزینی  

آموز در فرایند  براي طراحی جدید یادگیري تبدیل شده است. بر اساس نظریه سازنده گرایی نقش دانش  
یاددهی و یادگیري تولید کننده دانش، همکاري و مدیریت فرایند است. براي این منظور که اطالعات  

باشند. ) استفاده و دسترس پذیر  نظریه پردازان مختلف (.  Feyz abadi, 2017در مراحل بعدي قابل 
چون: مطالعاتی  اند.  دانسته  موثر  آموزش  در  را  گرایی  ساختن  رویکرد   ,Perkins, D. 1993)  نقش 

Splitter, L. 2009, Norton, A. 2009, Miranda, M.V. 2009 & Lainem, T. 2009 پروژه )
 Khalkhaliنیز که توسط انجمن توسعه علوم آمریکا در ارتباط با آموزش علوم انجام شده )  2061جهانی  

& Tousi, 2014  یکرد ساختن گرایی، کودکان رو( مرتبط با رویکرد ساختن گرایی می باشد. از دیدگاه
حل مسئله اي که خود    نها فرصت داده شود در آزمایش وآارند و اگر به  درفتاري همچون دانشمندان  

 (. Mohebby, 2013ایجاد خواهند کرد درگیر خواهند شد )
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 ختنبا توجه به مطالب گفته شده در باال در این پژوهش به دنبال این هستیم که استفاده از رویکرد سا     
 تاثیر دارد؟در بهبود یادگیري دانش آموزان گرایی در فرایند تدریس در مقطع ابتدایی چه قدر 

 سواالت پژوهش 
 .آیا دانش آموزانی که درس را با روش ساختن گرایی آموزش می بینند یادگیري بهتري دارند؟1
 تاثیر دارد؟ موزان  یی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آ.آیا روش تدریس ساختن گرا2
 .آیا بین روش تدریس ساختن گرایی و روش تدریس سنتی تفاوت معنا داري وجود دارد؟3
 

 ادبیات نظری و پیشینه پژوهش-2

 تاریخچه ساختن گرایی-2-1
وجو و کشف فعال، جست  ،یي کار جمعیابی به روحیه است که هدف آن، دست   س یاز تدر  ییالگو

از    ياری رود که در بسبه شمار می  سیتدر  يالگوها  نیو کارآمدتر  نیاتری، از پو5e  يکاوش است. الگو
سازي آموز، زمینه ، فعال کردن دانش 5eروش    در در حال اجراست. نقش معلم    تیبا موفق  ایهاي دنکالس
 اریو تفکر خالق را در اخت  شیآزما  روش فرصت کشف فعال،  نیاست. ا   يریادگیهاي  فعالیت  تیو هدا
.  4یح، . توض3. اکتشاف، 2. فعال کردن، 1اند از: روش عبارت  نیا ي دهد. مراحل اجراآموز قرار می دانش 
 (. Chau, 2018. ارزشیابی )5بسط، 

  اگر چه روش تدریس ساختن گرایی در آموزش، در سالهاي اخیر به شهرت رسیده است، ولی ریشه     
با مردم عادي صحبت می کرد و  باز می گردد. سقراط در خیابانهاي آتن    تفکر آن به زمانهاي قدیم 
،  1پرسش هاي کلیدي ذهن ایشان را جست و جو می کرد. سقراط شناس مشهور انگلیسی، هارولد تارانت 

دستورالعمل نمی درباره روش پرسشگري سقراط می نویسد: می دانیم که سقراط ادعا می کرد که درس  
کند و پایه هاي بحث را می سازد. سقراط باور داشت که آموزش مطمئن  دهد. او تنها راهنمایی می

ساختمانی است که آزادانه بر تجربه خود دانش پژوه استوار شود. هدف گفتگو و پرسشگري سقراطی  
ارزی براي  گرا  ساخت  آموزشگران  که  هایی  شیوه  در  که  است  ابزارهایی  از  دانش  یکی  یادگیري  ابی 

مورد استفاده قرار می گیرد. فهمیدن   آموزانشان و طراحی تجربه هاي جدید آموزشی به کار می برند و 
یعنی کشف کردن. یک دانش آموز که طی بررسی آزادانه و تالش خودانگیخته به دانش خاصی دست  

ه است که می تواند براي  بعدا می تواند آن را حفظ کند. او روش شناسی اي را کسب کرد  یافته است 
برانگیزاند   را  او  عالقه  و  کنجکاوي  شدن  کننده  خسته  خطر  بدون  و  باشد  وي  خدمت  در  عمر  باقی 

(Aghazadeh, 2007 کانت .)اهداف، منجر   ( نیز بیان می کند تجزیه و تحلیل منطقی اعمال و1780)  2
  1710را می سازد. بین سالهاي    به رشد دانش می شود و با این دیدگاه تجربه شخصی هر فرد دانش وي

 
1- Harold Tarant 
2- Kant 
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 ... آموزان  دانش  یری ادگی بهبود در  ییگرا ساختن کردیرو ری تاث یبررسعنوان مقاله: 

نظر ساخت گرایانه خود را چنین بیان می کند: ذهن  1ویکو جامباتیستاو سالهاي قبل از کانت،  1712تا 
ندگان و فالسفه اخیر، کوهن و  بشر تنها قادر به فهم دانشی است که آن را ساخته است. در میان نویس

  غازگر تفکر و آا در نوشته هاي خود منعکس کرده اند.  هاي ساخت گرایانه ر  بارزترین دیدگاه  2یرورت
است. با این حال بیش از یک قرن پیش از    3دوره معاصر پیاژه  عالیت هاي مربوط به ساخت گرایی درف

سوئیسی به نتایج مشابهی دست یافته بود. وي معتقد بود که مراحل آموزش    4وي، هنري پستالوتزي 
باید بر اساس رشد طبیعی کودک و مبتنی بر احساسات وي صورت پذیرد. نوآوري تربیتی منصوب به  
پستالوتزي این بود که کودک نه از طریق کلمات بلکه از طریق احساسات خود آموزش می بیند. وي  

زندگی خانوادگی وي اتصال یابد.    مه آموزشی باید با تجارب کودک در محیط خانه وتاکید داشت که برنا
 (. tavalai enjile, 2017با این حال پیاژه به عنوان پدر ساخت گرایی نوین شناخته می شود )

ساختن گرایی به معنی ساختن و بنا کردن است. در مبحث آموزش، ساختن گرایی بدین معنی است       
انسان توسط خودش ساخته می شود. کسب دانش اصوال یک جنبه فردي دارد و هر فردي به  که دانش  

طور جداگانه آن را به دست می آورد و دانش ویژه خود را در ذهنش می سازد. به همین جهت جوهر  
بدان رسید   اکتشاف  از طریق جستجو و  باید  بلکه  انتقال داد؛  به دیگري  از کسی  توان  را نمی  دانش 

(Gunduz, N & Hursen,Cm 2015   .) 

 اجرای روش تدریس ساختن گرایی مراحل -2-2
از نظر طبقه بندي، روش تدریس ساخت گرایی جزء روشهاي فعال و اکتشافی است  که بر تولید،      

کند. این روش تدریس از پویاترین وکارآمدترین روشهاي تدریس است   کنترل و تعمیم دانش تاکید می
از ک اجراست. مراحل اجراي روش تدریس ساختن   السکه در بسیاري  با موفقیت در حال  هاي دنیا 

 مرحله برنامه ریزي و اجرا می شود؛ مراحل مورد نظر عبارتند از:  5گرایی در 
ایجاد    :(Engagingدرگیر کردن )-1 و  آموزش  به موضوع مورد  براي جلب توجه کالس  این مرحله 

  هیجان وانگیزش در فراگیران طراحی شده است. یک سوال جالب، یک داستان نیمه تمام، یک عکس
فعالیت مناسب علمی و یا ... می تواند مورد استفاده معلم قرار گیرد. در این مرحله الزم   خوب، ارائه یک

نگیزه الزم را براي پی گیري موضوع در فراگیران براي شروع فعالیت فرایند یادگیري ا   است معلم زمینه و 
برانگیزاند.  را  آنها  شوق  مناسب  شروع  با  تا  نماید  تصور    ایجاد  کردن  درگیر  هدف،  مرحله  این  در 

(، معلم در این مرحله دانش پیشین یادگیرنده را ارزیابی می کند و Boddy, 2003یادگیرندگان است )
دانش آموز کمک می کند به وسیله انجام یک سري فعالیت جدید که حس کنجکاوي دانش آموز را  به

 (. Bybee, 2009بر می انگیزد درگیر مفاهیم جدید شوند )

 
1- Giambattista Vico 
2- Cohen & Rorty 
3 -Piaget 
4 - Pestaloozi 
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2-( دانش  Explorationکاوش  براي  هایی  راه  گرایی جستجوي  نظام ساخت  در  از کاوش  منظور   :)
س خود براي ساخت دانش تالش می کند. بخشی از دانش  است. یادگیرنده با استفاده از همه حوا  سازي

بر    سازي در طی فرایند کاوش صورت می گیرد. کاوشگري از طریق همیاري بیشترین سودمندي را در
هاي کاوشگري تشویق کنید و دانش آموزان را براي    دارد. بنابراین توصیه می شود همیاري را در فعالیت

در مرحله دوم هدف این است که به    طرح شده راغب سازید.  طرح سوال و پاسخگویی به سوال هاي
دانش آموز اجازه داده می شود تا مهارتها و مفاهیم شان را بسازند. براي دانش آموزان تجارب اکتشافی 

طراحی آزمایش به تعمیم دانش خود می    نجام وافراهم می شود و با استفاده از سواالت اکتشافی و  
 . (Razavi, 2012پردازند )

(: در این مرحله معلم با دانش آموزان به تعامل می پردازد تا دیدگاههایی را Expanationتوصیف )-3
به طرح سو اثرگذار  تعاملی  برقراري  براي  باید  دریابند. معلمان  را  و اکه عرضه می شود  لهاي مربوط 

یادگیرندگان را یاري کنند تا باورها  متناسب با مرحله نخست بپردازند. وظیفه دیگر معلمان این است که  
یی را که از طریق کاوش شکل داده اند با دیگران در میان بگذارند. به دیگر سخن فراگیران  و اندیشه ها

در این مرحله دانش آموز به انتزاع تجربیات می پردازد. به   باید دیگران را در یافته هاي خود سهیم کنند.
یافته هایی را که از قبل کسب کرده اند را توصیف کنند. هم چنین  دانش آموز فرصت داده می شود که

و اکتشاف  و  سازي  فعال  هاي  فعالیت  با  باید  باشد    توضیحات  مرتبط  آموز  دانش  تجارب  چنین  هم 
(Boddy, 2003 تمرکز این مرحله بر روي توجه دانش آموزان بر روي بعد ویژه اي از تجارب ،)  ی است

مده است و فرصتی فراهم می کند درک مفهومی وتوانایی هایشان را  آ  که در مرحله پیشین به دست
توضیحات معلم می   نشان دهند. در این مرحله یادگیرندگان درکشان از مفاهیم را توضیح می دهند و

 (. Moradi, 2013تواند  دانش آموزان را به سمت یادگیري عمیق تر راهنمایی کند )
موزان کمک می کنند تا  (: معلمان در این مرحله به دانش آElaborationشرح و بسط یا گسترش )-4

به گسترش فعالیتهاي ذهنی و حرکتی یا مهارتهاي خود بپردازند. یادگیرندگان به کمک معلم اندیشه 
هاي خود را پیراسته می کنند و مهارتهایشان را بهبود می بخشند. معلم در این مرحله به ارائه دانش می  

اندیشه ها تا  یابد.پردازد  فزونی  آنان  و مهارتهاي  پربار شود  فراگیران  این مرحله    ي  آموزان در  دانش 
بایستی مفاهیمی را که یاد گرفته اند را گسترش دهند و با برقراري ارتباط بین مفاهیم، آموخته هاي خود  

( گیرند  به کار  پیرامون  اغلب دRazavi, 2012را در جهان  در ا(.  ارتباط ها  آموزان در تشخیص    نش 
مه مفاهیم خود را با موقعیت  ه موقعیت هاي مختلف ناتوان هستند، دانش آموزان باید تمایل داشته باشند  

( در نشان دادن نمادهاي مختلف از یک Boddy, 2003هاي خاص مرتبط کنند. این مرحله به زعم )
 .پدیده الزم است

مهارتهاي اکتسابی وکیفی سازي دانش آموزان    (: معلم باید یافته هاي دانشی وEvalutionارزشیابی )-5
میزان تسلط بر مهارتها آگاهی یابد و بازخوردي هم  را بیازماید تا از تغییرات به وجود آمده در تفکرات و

تولیدات دانش یادگیرندگان از سواالت تفکر    به فراگیران عرضه کند. بهتر است در سنجش آموخته ها و
 tavalaiبر این دانش آموزان باید به مرحله ارزشیابی نیز هدایت گردند )برانگیز استفاده شود. افزون  
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 ... آموزان  دانش  یری ادگی بهبود در  ییگرا ساختن کردیرو ری تاث یبررسعنوان مقاله: 

enjile, 2017.)   در این مرحله الزم است معلم به دانش آموزان اجازه دهد تا درباره میزان درک وفهم
(. همچنین دانش آموزان تشویق می  Razavi, 2012خود از مفاهیم و دنش جدید آگاهی پیدا کنند )

خودشان را مورد سوال قرار دهند. در این مرحله دانش آموزان فهم و توانایی هاي خودشان  شوند مفاهیم  
که پیشرفت دانش آموزان را  نین براي معلم فرصتی پیش می آید  هم ج  را مورد ارزیابی قرار می دهند و 

موضوعات   ارزیابی کند. هدف این پنج مرحله، یادگیري مفاهیم جدید و یا تالش براي فهم مفاهیم و
آشنا به صورت عمیق تر است. در تالش براي ایجاد این فهم عمیق، دانش آموزان هم از تجارب گذشته  

(. این رویکرد نه  Newby, 2004هم از تجاربی که از مرحله اکتشاف کسب کردند استفاده می کنند ) و
مهارتهاي سطوح باال   تنها در مهارتهاي سطحی در زندگی روزانه به کار گرفته می شود، بلکه در کسب

   (.Acish, 2011باعث بهبود سطوح باالي تفکر می شود ) گیرد و حرفه اي نیز مورد استفاده قرار می و
مطالعه تیمز یکی از مطالعات بین المللی در خصوص برنامه درسی علوم در کنار برنامه درسی ریاضی      

هد که عملکرد دانش آموزان ایران در  ( نشان می د1999( و کیامنش )2009است. مطالعات کریمی )
نمره افزایش یافته است. همچنین عملکرد دانش آموزان دختر   55،  2007تا    1995درس علوم از سال  

 2007تا    95نمره باالتر از عملکرد پسرها بوده است. این تفاوت از سال    14ایران در علوم پایه چهارم  
ست که  ا گزارش شده است. اما نکته حائز اهمیت آن  نمره    46نمره و براي پسران    66براي دختران  

عملکرد دانش آموزان ایران همواره از میانگین عملکرد بین المللی به طور معنی داري پایین تر    جایگاه و
حفظی   زان ایرانی در درس علوم، در پاسخهاي مفهومی ووبوده است. نکته مهم دیگر آنکه دانش آم

تري داشته اند. اما در فعالیت عملکرد وضعیت مناسبی نداشته اند.  رتی وضع به انسبت به پاسخهاي مه 
( نشان داد که تا حدودي در سالهاي اخیر وضعیت کمی  2010( و بدریان )2009اما مطالعات کریمی )

نتیجه رسیده اند که  این بهتر شده است. در بررسی تطبیقی استانداردهاي آموزش علوم دوره عمومی به 
ئله و ... کمتر کشورهاي مورد مقایسه از روش کاوشگري، حل مسمعلمان  معلمان ایران در مقایسه با  

 (.Mohebby, 2013استفاده می کنند )

 ویژگی های محیط یادگیری سازنده گرایی: -2-3
  قابلیت نوعی  آموزان، دانش  خود توسط مسئله اصطالح و تعریف با گرایی  سازنده یادگیري محیط     

 که نگرد می پویا فرایندي عنوان  به یادگیري به گرایی سازنده کند. می فراهم آنها براي پذیري انعطاف

 به با یادگیرندگان. سازند می اطراف محیط با تعامل سبب  به را خود دانش یادگیرندگان فرآیند، این در

دیدگاه،  این طبق  بر  پردازند. می ها واره طرح و ذهنی الگوهاي خلق به اند اندوخته  که تجربیاتی کارگیري
 ویژگی عنوان به ویژگی را هشت 1جوناسن  .است نوین تجارب با ذهنی الگوهاي انطباق واقع در یادگیري

 :کند می مطرح گرایانه سازنده یادگیري هاي محیط هاي
 یادگیري، مستلزم دستکاري فعال است. -1
 شدنی یا بنا شدنی است. یادگیري، ساخته -2

 
1- Jonassen 
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 یادگیري، نیازمند همکاري است.-3
 یادگیري، هدفمند است. -4
 یادگیري، با امور و مسائل پیچیده سر و کار دارد. -5
 یادگیري، زمینه اي است. -6
 یادگیري، محاوره اي است.-7
 (. Nourozi & Razavi, 2012یادگیري، تاملی است )-8

 دیدگاه سازنده گرایی بر چند اصل استوار است که عبارتند از: به طور خالصه، طراحی از 
 گنجاندن یادگیري در زمینه هاي مربوط واقعی -1
 اجتماعی تجارب در یادگیري گنجاندن-2
 یادگیري  فراگرد در نظر داشتن و تملک تشویق-3
 دانش  ساختن فراگرد تجربه ارائه-4
 دانش  ساختن فراگرد از خودآگاهی تشویق-5
 مختلف  هاي دیدگاه از تقدیر و تجربه ارائه-6
 (. Feyz abadi, 2017) ارائه هاي روش  انواع از استفاده تشویق-7

 مفاهیم اساسی الگوی تدریس ساختن گرایی -2-4
لگوي تدریس حاضر بر مبناي چند مفهوم اساسی استوار است. یکی از مفاهیم، مفهوم ساخت است.  ا    

هم تنیده اي از مفاهیم است. مفاهیم مربوط به یک حادثه یا رخداد و یک منظور از ساخت، شبکه در  
به   باید  باورند که یادگیرنده  این  بر  نظام دانش شبکه اي مفهومی را شکل می دهند. ساخت گرایان 

به منظور معنی بخشیدن به انواع پدیده هاي هستی ساختهاي ذهنی ایجاد کند. انسانها   صورت آگاهانه و
ختاي ذهنی خود که باورها، اعتقادات و دانش آنها را در بر می گیرد به تفسیر هستی می  بر اساس سا

پردازند. بنابراین از نظر ساخت گرایان انسانی موفق است که بتواند واقع بینانه ترین تفسیر را از هستی  
رایی  داشته باشد. دانش سازي یا ساخت دانش مفهوم دیگري است که نقش اساسی در نظریه ساخت گ

دانش سازي به معناي تولید ذهنی اطالعات است. نظام یادگیري مبتنی بر ساخت گرایی    ایفا می کند.
اطالعات یا دانش ویژه اي را براي یادگیرنده تجویز نمی کند. بنا بر نظریه ساخت گرایی دانش آموز باید  

فته شده است که دانش آموز  مسئولیت یادگیري و طرز یادگیري خود را بر عهده بگیرد. افزون بر این گ 
خود باید به انتخاب یا تدوین راهبردهاي یادگیري اقدام کند و اهداف یادگیري را معین کند. یکی دیگر 

به خود جلب کرده، واقعیت    مربیان تعلیم و تربیت رااز مفاهیمی که توجه بیشتر روانشناسان و فیلسوفان و  
که در جهان و در مکان خاص و خارج از ذهن انسان است. واقعیت در نظریه ساخت گرایی به آنچه  

است اطالق نمی شود. ساخت گرایان بر این باورند که واقعیت به مفاهیمی گفته می شود که شخص  
آنها را از جهان ساخته است. بر این اساس نقش معلمان در حوزه تدریس دگرگون می شود. به این معنا  

 ,tavalai enjileت ویژه یادگیرندگان را مورد حمایت قرار دهند )که آنان وظیفه دارند باورها و تصمیما

2017 .) 
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 پیشینه پژوهشی -2-5
( در پژوهشی با عنوان آموزش با رویکرد ساختن گرایی شناختی بر  1398احمدي، احقر و سلیمانی )

که آموزش  یادگیري، یادداري دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در درس ریاضی به این نتیجه رسیده اند 
با رویکرد ساختن گرایی شناختی بر یادگیري و یادداري دانش آموزان پایه ششم موثر است و ضریب آلفا  

 محاسبه کرده اند.  87/0را 
روش هاي تدریس میتنی ( در پژوهشی تحت عنون اثر بخشی کاربرد  1390عسگري و همکاران )

گروهی که با روش تدریس مبتنی بر  ند که  س درس بدین نتیجه رسیده ا بر نظریه سازنده گرایی در کال
سازنده گرایی آموزش دیده اند از گروه کنترل که با روش تدریس سنتی آموزش دیده بودند پیشرفت 

 نمرات این گروه از دانش آموزان باالتر بوده است. التري دارند. هم چنین افزایش میانگین باتحصیلی 
 طراحی الگوهاي  اثربخشی مقایسه  عنوان با پژوهشی در (1388) معلم و عباسپور فردانش، کرمی،

 بر آموزشی طراحی  الگوي که  گیرد می  نتیجه مدیران آموزش در گرایی  سازنده و سیستمی آموزشی

 .است تر اثربخش سیستمی الگوي به نسبت و  مناسب مدیران آموزش براي گرایی سازنده رویکرد اساس

 اثربخشی مقایسه عنوان  با پژوهشیدر  (1388) اسالمی و مجدانیان فردانش، حاتمی، طباطبایی، قاضی

 هاي نگرش تغییر در گرایی ساخت  و  گرایی شناخت رفتارگرایی، نظریه سه از ملهم آموزشی طراحی

 طراحی تأثیر که یافتند دست ها یافته این به دادند  انجام اجتماعی علوم درس در آموزان دانش اجتماعی

 تأثیر از بیشتر آموزان، دانش نگرش تغییر و گیري شکل بر گرایی ساخت  رویکرد بر مبتنی آموزشی

  رویکرد  بر  مبتنی آموزشی  طراحی تأثیر چنین  هم و  است  گرایی  شناخت رویکرد بر  مبتنی   آموزشی طراحی
 بر مبتنی  آموزشی طراحی تأثیر از بیشتر آموزان، دانش نگرش تغییر  و گیري شکل بر گرایی ساخت

 .است بوده رفتارگرایی رویکرد
ن تاثیر اصول یادگیري سازنده گرایی مبتنی  ا و( در پژوهشی که با عن2007)  1لتکینکارادومان و گو

بر مواد یادگیري بر نگرش، موفقیت و یادآوري در مطالعات اجتماعی انجام داده اند، به این یافته ها  
سازنده گرایی مبتنی بر مواد یادگیري موجب افزایش موفقیت تحصیلی و  رسیدند که اصول یادگیري  

 یادآوري می وشد اما موجب افزایش نگرش نمی شود. 

بر ساختن   تدریس مبتنی راهبرد تأثیر بررسی عنوان تحت( در پژوهشی  2010) 2بیمبوال و دانییل 

انجام داده   علوم درس در متوسطه دوم پایه ی دانش آموزان تحصیلی عملکرد روی بر گرایی

 روش به آموزش به نسبت گرایی،  ساختن رویکرد اساس بر آموزش که داد  نشان نتایج  اند

 .می آورد ارمغان به دانش آموزان برای را بهتری تحصیلی مرسوم، عملکرد

 
1-  Karaduman, H., Gultekin, M. 
2-  Bimbola, O., & Daniel, O. I. 
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بر روی دوکالس    از تاثیر شیوه سنتی با تدریس سازنده گرایی  ( در مطالعه ای 2004)  1آلوپ 

انجام داد به این نتیجه رسید که سطح نمرات دانش آموزانی که به شیوه    درس مفاهیم ریاضی 

 سازنده گرا آموزش دیده بودند به طور چشم گیری افزایش یافت. 

 روش تحقیق -3
متغیر مستقل روش تدریس مبتنی بر ساختن گرایی  پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی می باشد.  

نیم سال تحصیلی   ابتدایی شهرستان سرعین    1401-1400است که در طی  تدریس در مقطع  براي 
توسط آموزگاران استفاده شد. متغیر وابسته یادگیري مفاهیم و بهبود عملکرد تحصیلی می باشد که بر  

. براي این کار به شاخص خیلی خوب )عدد  اساس شاخصهاي پیش آزمون و پس آزمون سنجیده شد 
( اختصاص یافته و طبق  1( و به شاخص نیاز به تالش بیشتر )عدد  2(، قابل قبول )عدد  3(، خوب )عدد  4

پیش  چون مقیاس اندازه گیري فاصله اي است و  تحلیل شد.    Spssاین شاخصها نتایج در نرم افزار  
بنابراین حجم نمونه طبق جدول کوهن در سطح    ، آزمون و پس آزمون بر روي یک گروه انجام شده

نفر دانش آموز ابتدایی مدارس روستایی که    45براي این کار تعداد  نفر تعیین شدند.   45،  %95اطمینان  
نفر و گروه   23معلمانشان با روش تدریس ساخت گرایی آشنا نبودند انتخاب شدند که گروه آزمایش  

از سه جلسه آموزش روش تدریس ساختن گرایی مشغول  به   . معلمان پسنفر انتخاب شدند 22کنترل 
 تدریس شده و گروه کنترل با روش تدریس سنتی درسها را تدریس کردند. 

 روش جمع آوری اطالعات-3-1
پژوهش حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه اي و مقاالت و منابع اینترنتی انجام شده است. تهیه  

متناسب با موضوعات تدریس شده توسط معلمان در اختیار دانش آموزان  کاربرگه هاي فعالیت درسی  
از فعالیت دانش آموزان در طول زمان تدریس توسط معلمان    قرار گرفت. هم چنین چک لیست ارزیابی

میزان پیشرفت دانش آموزان در کالس رصد    توسط محقق )راهبر آموزشی( در کالس درس تکمیل و
محتواي کتاب درسی بود    هش از پیش آزمون و پس آزمون که متناسب بامی شد. براي انجام این پژو

سال تحصیلی و قبل از شروع کارگاههاي آموزشی در بین دانش آموزان توزیع و پس آزمون    در ابتداي
کنترل برگزار گردید. این    گروه آزمایش و پس از اتمام آزمون نوبت اول و در کالس درس براي هر دو

بر   از    20سواالت مشتمل  بود. پیش آزمون قبل  ابتدایی  از مفاهیم اساسی وکلیدي درسهاي  سوال و 
گروه در طول یک هفته برگزار گردید و داده هاي حاصل از نمرات و میزان    اجراي طرح براي هر دو

بررسی گردید. سپس جلسه توجیهی روش تدریس مبتنی بر نظریه ساختن    پاسخ گویی به هر سوال 
 ون نوبت اول پس آزمون براي هر دو گروه آزمایش وکنترل اجرا شد. مز آزگرایی اجرا شد. پس ا

 ی پژوهش هایافته-4
میانگین و انحراف معیار   جنسیت، پایه،   در این بخش، ابتدا آماره هاي توصیفی این پژوهش مانند 

 نمرات پیش آزمون و پس آزمون دانش آموزان گزارش می شود. 

 
1- Elop 
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 توزیع خصوصیات مشارکت کنندگان )جنسیت( . 1جدول
 
 
 
 
 

 ( پایهتوزیع خصوصیات مشارکت کنندگان ). 2جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 میانگین و انحراف معیار یادگیري به تفکیک مراحله آزمون  .3جدول

 تعداد انحراف معیار میانگین گروه شاخص آزمون 

پیش آزمون 
 یادگیري 

 23 716/0 1.82 آزمایش 

 22 1.143 2.45 کنترل 

پس آزمون  
 یادگیري 

 23 947/0 3.47 آزمایش 

 22 847/0 2.36 کنترل 

 
 روش تدریس ساختن گرایی  . مقایسه میانگین نمرات بر اساس روش تدریس سنتی و 4جدول 

 T  =2.5شاخص  
درجه   مقدار تی 

 آزادي 
سطح  
 (sigاطمینان)

انحراف از  
 میانگین

 حد باال حد پایین

  شیپ.  شیآزما گروه
 آزمون 

4.50- 22 0.001 0.673- 0.983- 0.363- 

  پس. شیآزما گروه
 آزمون 

4.93 22 0.001 0.978 0.568 1.387 

 درصد فراوانی  فراوانی  جنسیت 

 57.8 26 دختر

 42.2 19 پسر 

 100 45 جمع کل

 درصد فراوانی  فراوانی  )پایه(  متغیر

 4.4 2 اول

 13.3 6 دوم

 20 9 سوم 

 11.1 5 چهارم 

 24.4 11 پنجم 

 26.7 12 ششم

 100 45 جمع کل
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 شیپ. کنترل روهگ
 آزمون

0.186- 21 0.854 0.045- 0.552- 0.461 

گروه کنترل. پس 
 آزمون

0.755- 21 0.459 0.136- 0.512- 0.239 

آیا دانش آموزانی که درس را با روش ساختن گرایی آموزش  براي بررسی سوال اول مبتنی بر اینکه  
 می بینند یادگیري بهتري دارند؟

میانگین دو روش تدریس  مستقل نشان دادند که تفاوت معنی داري بین    tنتایج حاصل از آزمون  
معنی که آموزش مفاهیم با روش تدریس ساختن گرایی  سنتی و ساختن گرایی مشاهده می شود. بدین 

 نسبت به روش تدریس سنتی بهتر است.
آیا روش تدریس ساختن گرایی بر بهبود عملکرد تحصیلی براي بررسی سوال دوم مبتنی بر اینکه  

  براي دو گروه   tدانش آموزان تاثیر دارد؟ میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون  
 جفتی انجام شد.  tمستقل و 
 .جدول تی جفتی براي مقایسه تاثیر روش تدریس بر عملکرد دانش آموزان5جدول

 تعداد میانگین 
انحراف  
 استاندارد 

میانگین 
 انحراف معیار

سطح  
 اطمینان

گروه آزمایش.  
 پیش آزمون 

1.826 23 716/0 149/0 
0482/0 

گروه آزمایش.  
 پس آزمون 

3.478 23 947/0 197/0 

گروه کنترل.  
 پیش آزمون 

2.454 22 1.143 243/0 
0.0001 

گروه کنترل.  
 پس آزمون 

2.363 22 847/0 180/0 

وري نش آموز از طریق آزمون کتبی جمع آدا  45در پژوهش حاضر ابتدا شاخص هاي پیش آزمون  
اجرا و شاخص ها به  زمون  آخر پس آ  شد. سپس متغیر رویکرد ساختن گرایی در کالس اجرا شد و در

مشاهده می گردد در پیش آزمون    5جمع آوري گردید. همانگونه که در جدول شماره    5شرح جدول  
مقدار    ارتقا یافته است و  3.478و در پس آزمون میانگین نمرات به    1.826میانگین نمرات گروه آزمایش  

. اما معنی دار می باشدگزارش شده و نشان می دهد تغییر شاخص ها    0482/0شاخص سطح اطمینان  
 شاخص گروه کنترل در پس آزمون و پیش آزمون تغییر محسوسی را نشان نمی دهد.  میانگین

سنتی تفاوت معنی داري    براي بررسی سوال سوم مبنی بر اینکه بین روش تدریس ساختن گرایی و
 مستقل استفاده گردید.  tوجود دارد، از آزمون

 ساختن گرایی با روش تدریس سنتی در دوگروه آزمایش وکنترل . مقاییسه روش تدریس 6جدول
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 سطح اطمینان  tمقدار  درجه آزادي انحراف معیار میانگین گروه ها

 4.953 22 0.947 3.478 آزمایش 
0.05 

 -0.755 21 2.363 2.363 کنترل 

 
جمع آوري نتایج، آنها را با یکدیگر مقایسه کرده و نتایج به دست آمده را   پس از ارائه پس آزمون و 

  tتحلیل قرار دادیم. بدین صورت که مقدار    مورد تجزیه و  05/0در سطح اطمینان    tاز طریق آزمون  
می باشد.   22و با درجه آزادي    05/0( در سطح  1.98بحرانی )  t( بزرگتر از مقدار  4.953مشاهده شده )

مورد تایید قرار می گیرد و می توان   95/0بنابراین فرض آماري رد می شود و فرض پژوهشی در سطح 
جهت پیشبرد اهداف   گفت که روش تدریس ساختن گرایی در مقایسه با روش سنتی موثرتر است و

فت  توان نتیجه گر  علیم و تربیت می توان از روش تدریس فعال کمک گرفت. از نتایج به دست آمده میت
 اختالف بین میانگین هاي گروه آزمایش وکنترل از نظر آماري معنادار است.  که تفاوت و

 گیریبحث و نتیجه-5

نظریه سازنده گرایی و ارائه آن در کالس درس مفید می باشد. در این نظریه معلم به عنوان تسهیل    
مناسب   فضاي  آوردن  فراهم  با  که  باشد  می  مفاهیم  یادگیري  امر  انجام گر  و  نمودن  آزمایش  جهت 

نتایج این    تحقیقات و بررسی خود را با مفهوم مورد نظر درگیر نموده و درک بیشتري از آن می یابند.
آیا دانش آموزانی که درس را با روش ساختن گرایی آموزش می  تحقیق در سوال اول مبتنی بر اینکه  

پژوهشهاي  با  دارند؟  بهتري  یادگیري    اسالمی  و مجدانیان فردانش، حاتمی، طباطبایی، قاضی   بینند 
همخوانی داشته و همه    (،  2010( و بیمبوال و دانییل )1388) معلم و  عباسپور فردانش، کرمی،( و  1388)

پژوهشها تاکید بر استفاد از روشهاي تدریس فعال به جاي استفاده از روشهاي تدریس سنتی دارند که  
دارند و دانش آموز در فرایند یاددهی و یادگیري نقش چندانی ندارد.  مبتنی بر سخنرانی و توضیح دادن  

دانش آموزان با شرکت در فعالیت هاي یادگیري کالسی در قالب گروههاي کاري کوچک تعامل اجتماعی 
و   تجربیات  بر  تامل  با  آموزان  دانش  است که  بنا شده  این فرض  بر  گرایی  گیرند. ساختن  یاد می  را 

از دنیایی که در آن زندگی می کند، آن را می سازند. هر دانش آموزي مدل هاي    ادراکات بدست آمده
ذهنی خودش را خلق می کند و بنابراین فرایند یادگیري با مدلهاي ذهنی انطباق پیدا کرده و انتقال معنا  

اشد.  از قبیل مفهوم یا ساختارهاي مفهومی از فردي به فرد دیگر از منظر سازنده گرایی غیر ممکن می ب
لذا معلمی که هدف تغییر دادن چیزي در ذهن دانش آموز را دارد بایستی برخی از تصوراتی را که در  

آیا روش تدریس  سوال دوم مبتنی بر اینکه  نتایج این تحقیق در    ذهن دانش آموز وجود دارد را بشناسد.
کارادومان  (،  2004آلوپ )ي  ساختن گرایی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد؟ با پژوهشها

از هم خوانی دارد.    (1390عسگري و همکاران )( و  1398(، احمدي، احقر و سلیمانی )2007و گولتکین )
کند نباید هرگز صرفا دانش موجود را ارائه    دیدگاه رویکرد ساختن گرایی هنگامی که معلم تدریس می

اما تمرکز معلم روي کمک کند. در مسائلی که معلم مطرح می کند گرچه خود پاسخ سوال را می داند،  
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به دانش آموزان و پیدا کردن جواب توسط آنها جلب می شود تا دانش آموز خود با توجه به مراحلی که  
اب سوال باشد. معلم به دانش آموز کمک می کند تا دانش  در کالس آموزش دیده به دنبال یافتن جو

خودش را بسازد و در این راستا او از ابزارهایی از قبیل حل مساله به یادگیري مبتنی بر پژوهش کمک  
مبنی بر اینکه آیا بین روش تدریس ساختن گرایی و سنتی تفاوت معنی داري وجود  می گیرد. سوال سوم  

،  (1390عسگري و همکاران )(،  1398احمدي، احقر و سلیمانی )با یافته هاي  دارد؟ نتایج پژوهش حاضر  
 (1388)  اسالمی و مجدانیان فردانش، حاتمی، طباطبایی، قاضی(،  1388) معلم و عباسپور فردانش، کرمی،

( باشد. هدف رویکرد ساختن گرایی و  ( همخوانی داشته  2007و کارادومان و گولتکین  هم راستا می 
بازتابی و شامل حل مسئ نوین تدریس و آموزش    له، استدالل، تفکر وکاربرد  فعال دانش براي فلسفه 

درسها بسیار مفید می باشد و بسیاري از معلمان براي کاربرد راهبردهاي ساختن گرایی در کالس هایشان 
تالش می کنند. به طور روشن و آشکار، آموزش مبتنی بر روش تدریس ساختن گرایی از رویکرد سنتی  

و محور  معلم  از    آموزش  باال همگی حاکی  در  شده  یاد  تحقیقات  نتیجه  باشد.  می  متفاوت  سخنرانی 
  افزایش میزان یادگیري دانش آموزان دارند. اثربخشی روش تدریس ساختن گرایی در بهبود یادگیري و

موقعیت    یادگیري موضوعی پیچیده است و هر فردي با توجه به ظرفیت هاي ذهنی، عالیق، زمینه و 
تاریخی از فرایند یادگیري خاصی پیروي می کنند. بنابراین سبک هایی از    هاي اجتماعی، فرهنگی و

یادگیري می تواند در این فرایند موثرتر باشد که بتواند همه ابعاد درونی و بیرونی یادگیري را مد نظر  
 قرار دهد. 

 محدودیت های پژوهش-5-1
 ن در کالس درس روش تدریس ساختن گرایی و کاربرد آ  شنایی بیشتر معلمان منطقه باآعدم 

 مقاومت اکثر معلمان در برابر تغییر روش تدریس قبلی خود 
 جدي تلقی نکردن یافته هاي پژوهش در مورد تاثیر روش تدریس ساختن گرایی بر میزان یادگیري

هاي سنتی خودشان  علیرغم مثبت بودن نتایج یادگیري پس از اتمام طرح معلمان دوباره از همان روش
 در کالس درس استفاده می کنند.

 پیشنهادات -5-2
در مقطع ابتدایی، موقعیت هاي یادگیري   روس پایهتدریس د در نهایت پیشنهاد می شود که معلمان در

با مساله   با دیدگاههاي متفاوت درباره موضوع مورد نظر  نمایند که دانش آموزان  به نحوي فراهم  را 
 مواجه شوند. 

مسائلی در کالس مطرح شود که دانش آموزان را به کاربرد آن مطالب در محیط و زندگی واقعی واداشته  
 ر کالس را با زندگی واقعی ترکیب نمایند. و سپس مطالب یادگرفته شده د

برگزاري دوره هاي ضمن خدمت آشنایی با روش هاي نوین تدریس مخصوصا رویکرد ساختن گرایی 
هاي ضمن خدمتی که هیچ سودي در جهت افزایش میزان یادگیري ه  براي معلمان به جاي برگزاري دور

 دانش آموزان در کالس درس ندارد. 
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Abstract 

The purpose of this research was investigateing the effect of the 

constructivist approach in improving the performance and learning of 

elementary school students in Sarein city.The research method was quasi-

experimental with pre-test and post-test with control group and 

experimental group. The statistical population of the study was all student 

teachers who volunteered to implement the project in their own class and 45 

people. Students were divided into 2 experimental groups of 23 and the 

control group of 22 people. Data were collected based on the results of a test 

prepared by the researcher in two stages, pre-test and post-test. Data analysis 

was performed using SPSS software. Independent t-test and paired t-test 

were used to evaluate the differences between independent groups and 

compare the scores of each group before, after pre-test and post-test. The 

results showed that students who learn the lesson with a constructivist 

method have better learning. There is a significant difference between 

constructivist teaching method and traditional teaching method and 

constructivist teaching method has an effect on improving students' 

academic performance. 
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بررسی تاثیر سواد اطالعاتی و کیفیت تدریس معلمان بر بهزیستی  

 آموزان با میانجی خود آگاهی هیجانی تحصیلی دانش 

 
 4و زهره پورمیرعلی  3، پریا طاهری2* ، فردین فروغی سوها1مهدی معینی کیا 

 
 1401 مرداد 30: رشیپذ خیتار              1401 خرداد 30: افتیدر خیتار

 چکیده  
توجه به عملکرد تحصیلل  داش  ممواا    ببوود ریرایت تحصیلل  یک  اا اف اص ا یل  ممواش   پر رش 
اسییتب ببسییییح  تحصییلل  یک  اا مح لرفاو مبر   ا ررذار بر عملکرد تحصییلل  اسییتب ف ص پ  ف  

اشج  ممواا  با ملحاضیر بررسی  تا لر سیواد ااتعات    یل لت ت ریع مالما  بر ببسیییح  تحصیلل  داش 
فمویییح   دم م مااد    -تحقلق حاضییر اا ش ر مافلت مححوای  تو ییل  خود مراف  فلجاش  بودب  

سیاخحارو    اا مظ ر ف ص یاربردو اسیتب ریریت یظظ را  در پ  ف  حاضیر یا به عوارت  جاماه ممارو 
  1401-1402سیام تحصیلل   محوسیهه ا م   د  و در د ره داش  ممواا  مشی وم به تحصیل تحقلق،  

او رلرو خوریهرلرو به یار ررفحه ری ه، شموشهباریظ ب ر ش شموشهش ر م  2646به تا اد   ریبرسیحا  شمل 
او شلس اسیییح یاده رلرو اوقیهاو بوده   بیا توجیه بیه شیافم و  بود  جیامایه ممیارو اا ر ش شموشیهچظی  مرحلیه

ش ر  99ش ر د  292او به حجر و ممارو پل  ر حه، بر اسیا  ج  م موررا  شموشهرردی  یه اا ملا  جاماه
فاو ش ر مرد  اشحخاب ری ش ب ااتعا   ا  براو پاسیخ به سیوام پ  فشی  اا اریق پرسیشیظامه 193ا    
ریی ب  شحایب به دسییت مم ه حای  اا م  اسییت یه سییواد ااتعات    یل لت جمع م رو  اسییحاش ارد یحو 

بر خود   )23/6د tبیا مقی ار  41/0 ،  64/7د   tبیا مقی ار   34/0تی ریع بیه ترتلیا بیا مقی ار ضیییراییا مییییلر  
  tبیا مقی ار   51/0مریاف  فلجیاش  تیا لر م ویت   ماظ  دارو دارشی ب خودمریاف  فلجیاش  شلس بیا مقی ار ضیییرییا  

  بر ببسییح  تحصلل  تا لر م وت   ماظادارو داردب  ببسییح  تحصلل  داش  ممواا  تحت رضایت 25/5د
ممواا  با فلجاشا  م وت اا ببسییییح  تحصییلل  ا  قرار داردب داش یل  مشا  اا ملسا  تحقق اشح اراتشیی

 با ترو برخوردار فیحظ ب

 سواد اطالعاتی، کیفیت تدریس، خودآگاهی هیجانی، بهزیستی تحصیلیواژگان کلیدی:  

 
 روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران عضو هیئت علمی، دانشکده علوم تربیتی و  1
دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.   *2

 ( fardin.foroghi.2018@gmail.com)  دشوییظ ه میئوم 
 ایران کارشناس علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان بنت الهدی، اردبیل،  3
 کارشناس علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان بنت الهدی، اردبیل، ایران  4
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 مقدمه-1
او داردب چرا یه ببوود سااا  جاماه افملت  ی هتوجه به میائ  مربوط به داش  ممواا  به عظوا  میظ ه

فاو ممواش   پر رش ماا ر است دق   پور   ضالت تحصلل  داش  ممواا ، یک  اا اف اص اساس  ش ا 
  بیلار با افملت   ب بر ای  اسا  توجه به عوام  مبر   ا ررذار بر موفقلت تحصلل  داش  ممواا 2018

بوده   محققا  تتش ایادو در مورد رظاسای    شحوه ا ررذارو ای  عوام  بر موفقلت تحصلل  داش   
شمایظ ب یک  اا مح لرفاو ا ررذار بر موفقلت تحصلل  داش  ممواا  ببسییح  تحصلل  استب  ممواا  م  

ظ  با  استب  تحصل   به  ممواا   داش   ش رش  مظسله  به  تحصلل   ر اششظاس   ببسییح   فکرو  بور جظو  
سااه م وت اا  ر د  پع  حواهش ر    در  م وت  ماظای   با  ل ه  ببسییح  فای   ر اششظاس ،  مخحلف  فاو 

تحصلل  به م ابه حالت ذفظ  م وت   رضایت بخش  است یه در بردارش ه اشرژو یا رور، احیا  تاب     
ح  تحصلل  رام  ملسا  احیا  امظلت     ب ببسیی2020پور   فمکارا   رل ح   یا دلویح   است دق  

ستمح  داش  ممواا  اا محلت مموار  است دش ارح  احیا  تظبای    فرسودر     احیا  مشبا اا ایظکه  
با  فلجاشا  م وت  ببسییح  تحصلل   مشبا چه ملسا  مظهق  فیحظ ب داش  ممواا  با احیا   م ار  

را  را سییح  تحصلل  پایل ، حوادث    قایع تحصلل دارش ، در  ورت  یه داش  ممواا  با احیا  بب 
تجربه م  را  افیردر    خشر  اضهراب،  اا جمله  مظ    فلجاشا   بلشحر  یرده    ارایاب   یظظ  شامهلوب 

  ماحق ش  یه ببسییح  تحصلل  داش  ممواا  به ماظاو 1989اللور   دییاربو د ب  2017دجتل     ادق   
ا با تجارب   پلام فاو محظوع ارارلاب  ر ه اا ممواش استب اا ای  مظ ر  فاو ذفظ  مشب تظاسا بل  اراش 

رروش و   ببسییح  تحصلل  داش  ممواا  تحت رضایت یل  مشا  اا ملسا  تحقق اشح اراتشا  قرار دارد د
فای  اا قول  مبار  اشجا    ببسییح  تحصلل  را داراو مول ه 2006 ب درارمو   مارتلظس د1400عارورو  

داشظ ب فمچظل  م  سحرو   فمکارا  مظ و اا تحصل    ارحلاق تحصلل  م تکاللف م رسه   رضایت
برده 2009د شا   شحایب تحصلل   به عظوا   ببسییح  تحصلل   اا  ببسییح 2017جتل     ادق   داش        ب 

توا  به مح لر خود مراف  رلرد یه اا جمله مشبا م تحصلل  داش  ممواا  تحت تا لر مح لر مخحل   قرار م 
  ت للرا    با  فم ا      سریع     مظاسا  رک   به  را  فاپاسخ  با   فلجاش   خودمراف   با  افرادفلجاش  اراره یردب  

فاو تحقلق   ب یافحه2008فمکارا   رود درای        تحصلل  حا    ببسییح   تا  رلرش م    یار  به   محله 
رابهه   فمویح   م وت بل  فوش فلجاش    عملکرد تحصلل  است دپاریر    پاریر   فمکارا  موی  

  ب 2006فمکارا  
 تواشای   سیییااش بم  مشیییخ  فییییحظ ،  مبر  بقاء براو یه  را  خودیار عملکردو ال وفاو فافلجیا      

 اشهواق  ال وفاو    رییوش  تا ی  ا لله  فلجاش  ال وفاو ای  تا یظ م  ایجاد را فای فر ییت ما رییظاخح 
 ای ا محلت  با اشهواق در ضیر رو  شق   فلجاش   خودمراف  یک  اسیت ماظا  ب ا  ای   ب لردب  ریک  ببحرو
 اش یرده تاریف  تواشای  یک  عظوا   به  را فلجاش  م ل  خودمراف    ب اوق2021یظ  د  لور   فمکارا  م 
 سیه   به یه م م ای   اوق اسیتب بر  دی را    خود فاوفلجا   وتو یلف یظظ ه   یظظ ه مشیخ  یه

 داراو یه  اسیت  ریظاخح   مبار  یک فلجا  مراف  خود یظ ؛م   توجه  فلجاش   خودمراف   ریظاخح   رری 
 خودمراف  پظج اشه سیییهو  یظ بم   مهابقت  پلاژه  ریییظاخح   بظ ومراح  با اوقه  ای     اسیییت مراحل 
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 اا تریلو      ابییییحه فاوفلجا  مظ رد، فاوفلجا  عم ،  به تمای   ب ش ، احییییا  اا:  عوارتظ  فلجاش 
 رافوردفاو اشحخاب براو را  افراد رییی ه،  تجربه احییییاسیییا  اا مراف   فق ا  مملخحه، فلجیاش   تجربلیا 
سییااد دملراقل    مواجه م   مشییکت  با اجحماع   فاوموقالت  بر  مم   فائق  براو  مظاسییا دف پاسییخ

 ب 2012دیلمب   اسیت ضیر رو بییلار اشهواق  اجحماع  رفحار  بر فلجا  تظ لر     ب ت ییلر2020فمکارا   
 به  فلجاش  خودمراف  ا یهت   م  براو یه  ری  مراه خاص فاوفلجا  اا  اسیت شلاا فلجا  تظ لر  براو
    فلجاشا  اسیت ای   اا  مراف  شلاامظ   دی را   فلجاشا  فماشظ  خود فلجاشا   خواش    ریودبم  ررفحه یار

 تجربلا  داد   تملس و سیییلله  به مح ا   فلجاشا   تشیییخل   فاومبار     فلجاشا   به  توجه ریییام 
 بر  توا م   یه  اسیت، فافلجا  رمسرشیای   براو محظوع  فاویت   تکه اا  اسیح اده   مح ا    ر اششیظاخح 
ای  ، بوسیسش     - ب اسیس 2020باری  دباریر    تری لو     داریحه ا ر مییحقلر  یور   اجحماع  به  رفحارفاو

     یظظی ه  مشیییخ  ییه اشی یرده تاریف  تواشیای  ییک  عظوا   بیه را فلجیاش    خودمریاف 2012  بیاایظییییکیا د
او یه ر و   در مهالاه2009 ب مش تص د2012اسییت دیلمب     دی را    خود فاوفلجا   تو ییلف یظظ ه

فیاو م    ارتویاا  بیا شوجواشیا  فظیک یظیک اشجیا  داد بیه بررسییی  فوش فلجیاش    مول یهش ر اا    325
مشیکت  رفحارو شوجواشا  پرداختب شحایب ششیا  داد یه ع   مراف  اا احییاسیا  ممک  اسیت به سیهو  

دار ماشظ  افیییردر ، پرخاریی رو،   بسفکارو بلظجام  در حال  یه م یریت با ترو اا رفحارفاو مشییک 
  فمچظل  ما ر ل    فمکارا  2009رییود دمش تص  سییا  مظجر به اضییهراب یمحر شوجواشا  م احیییا

  ا  پ  فشی  در ملا  شوجواشا  دبلرسیحاش  دریافحظ  یه م  دسیحه اا شوجواشاش  یه قادر به ریظاخت 2007د
ش  ترو اا رفحارفاو ضیی  اجحماع    بسفکارو   رساربارییظ  سییهو  پایل   تظ لر احیییاسییا  خود م 
  ب2007اش  دما ر ل    فمکارا  یمحرو اا افیردر  دارحه

می  فاو ببوود عملکرد تحصییلل  داش  ممواا  به حیییاب م مح لر یل لت ت ریع شلس اا رییاخ      
او  ب موضیوع یل لت ت ریع موضیوع  اسیت یه فمواره اا توجه قاب  متح ه1400درریوش و   عاریورو  

مموا، اشح یارا  مالر، اسیییح یاده اا اشواع ریییام : تایام  مالر با داش برخوردار بوده اسیییتب ت ریع خوب  
باریی  دحکمحلا  فاو ت ریع، بااخورد مظاسییا، یادرلرو مشییاریح ، تقویت   ت ریع اشهواق  م ر ش
او پذیرفحه  ب یک  اا مییائ  مبر در اسیح اده اا ر ش ت ریع توجه به یل لت بلا  اسیتب ای ، شکحه1396

م رسی  با مالوما  بییلار با  در املظه تحصیلل  خود، قادر به اشحقام مظاسیا مهالا   ری ه اسیت یه ارر
شواری ، باظوا  یک م ر  ا ربخ  در ش ر ررفحه شخواف  ری ب مالر باای ر  یحظه ممواش اسیت در ای  

 داش  با بلاش تر اسیت یه مراف    داش  بلشیحرو داریحه باری    بحواش  مچه را یه م  یحظه مالم  موفق
 ب یل لت ت ریع یک  اا عوام  مبر 2020ریلوا   ا ررذار به مخااو  ارائه شمای  د یال  ااده   فمکارا  

فا در فرمیظ  یادرلرو اسیتب مظ ور اا یل لت ت ریع، در  ببحر م افلر   ق ر  تحلل  ر ابت بل  مموخحه
فاو اسیاسی   یک  اا مبار    ب اا ارف  سیواد ااتعات  به عظوا 2014اا جاشا داششیجویا  اسیت درارتظر 
او یه عصیر ااتعا  شا  ررفحه اسیت، مبار  دسیحلاب  ریودب در جاماهاش ر  در فساره ج ی  ریظاخحه م 

مو ر به ااتعا  مورد ش ر، با  رص ح اق  اما    فسیظه، مبار  اساس    ارارمظ و براو فمه افرادو 
شامظ  داع م     یالح  شلا ه سیواد ااتعات  م اسیت یه به دشوام پلشیرفت فییحظ    ای  مبار  را امر ا
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 ب تایظو  تااریف روشاروش  اا سیواد ااتعات  ارائه ری ه اسیت اما فصی  مشیحر  تما  مشبا تواشای  1394
فا   تواشای  اسیح اده ف فمظ  اا مشبا اسیتب سیواد ریظاسیای  درسیت مظابع ااتعات ، تواشای  دسیحرسی  به  م 

ارایاب    اسییح اده اا ااتعا  اا اشواع روشارو  مظابع اسییتب سییواد ااتعات     ااتعات  توا  دسییحلاب ،
او براو تواشمظ و فردو اسیتب ای  تواشمظ و در مبار  فرد در تحلل    اتخاذ تصیملما  محققاشه   سیلله

 ب رریوش و   عاریورو 1397ریود دفر    ریاه االو    یا اسیحقتم ا  در جییت   جوو حقلقت دی ه م 

رابهه سییواد ااتعات    یل لت ت ریع مالما  با ببسییییح  تحصییلل  با "  در تحقلق  با عظوا   1400د

 جود رابهیه م ویت   ماظ  دار بل  سیییواد ااتعیات ،    "شق  تای یل ر رافوردفیاو مهیالایه داش  ممواا 
فحه یل لت ت ریع با ببسییییح  تحصییلل  داش  ممواا  را تایل  یردش ب با توجه به تحقلقا   ییور  رر

محقق در ش ر دارد در پ  ف  حیاضیییر بیه بررسییی  تیا لر سیییواد ااتعیات    یل لیت تی ریع مالمیا  بر 
 ممواا  با ملاشج  خود مراف  فلجاش  بپرداادبببسییح  تحصلل  داش 

 پیشینه تحقیق-2
 ارایاب  یل لت ت ریع در ممواش موحظ  بر ریایییح  " ، تحقلق  با عظوا   2017 ایس رلل    فمکارا  د

 –اشجا  دادش ب جاماه ممارو مالما  م را  محوسیهه در للحواش  بودش ب ر ش تحقلق تو یل      "در للحواش 

تواش   فموییح     ر ش شموشه رلرو در دسیحر  بودب شحایب تحقلق ششیا  داد ال وو ریایییح   مالما  م 
سیای    سیاریار در ببوود ریرایت ت ریع   یل لت ت ریع در   توسیت مشا  شق  مبم  داریحه باری ب  

اشجا  دادش ب جاماه   "ا ربخشی  یل لت ممواش اا اریق ببوود یل لت ت ریع" ، تحقلق  با عظوا   2015د
تحللل    ر ش شموشیه رلرو   –ممیارو مالمیا  می ار  ابحی ای  در فظی  بودشی ب ر ش تحقلق تو یییل    

  ممواش   یاددف  داش  او بودب شحایب به دسییت مم ه حای  اا م  اسییت یه توجه به فظوتصییادف  اوقه
ارو داریحه باری ب خ یوو   تواش  در ببوود ریرایت   یل لت ت ریع مالما  تا لر م وت   ماظادممواا  م 

بررسییی  عوامی  مو ر بر یل لیت ممواش   تی ریع در داششییی یاه " ، در تحقلق  بیا عظوا   1397فمکیارا  د

، عوام  مو ر بر یل لت ت ریع اا دی راه اسیحادا  "فاو اسیحا  اردبل  فرفظ لا  دمهالاه موردو: پردیع
بخ  یم  شلس اا اریق پرسیشیظامه محقق    داششیجو مالما  سیرمم  ریظاسیای    دسیحه بظ و یردش ب در

ش ر یه به ر ش تصییادف  سییاده اشحخاب ریی ه بودش ب    354فاو  سییاخحه میییحخر  اا مرحله یل   دی راه
فاو بخ  یل   ششیییا  داد یه ف یت عام  با تری  شق  را در یل لت ت ریع   ممواش دارش ب در یافحیه

فاو فردو   اسییاتل  عوام  در   سییاخحارو،  ی ر فا ششییا  داد اا دی راه  تحلل  بخ  یم  شلس یافحه
سیااماش    بر   سیاخحارو در رتوه د     سیو  قرار دارش ب   –او اسیحادا  در رتوه ا م، عوام  محله  حرفه

اش  یه اا بل  مشبا بلشیحری  تا لر مربوط به در شحلجه بای  ر ت در یل لت ت ریع عوام  ایادو دخل  بوده
او اسیت  او اسیحادا    عوام  در   سیاخحاری اششی اه بوده؛ یه شلاامظ  توجه  ی هفهفاو فردو   حر ی ر 

  در پ  فشی  با 1399 ب محم و یواباش یظ و، للوار جاش    حییلظ  شییا د1400درریوش و، عاریورو 
عظوا  رابهه بل  حع اشییجا    خوددلییواو با ببسیییح  تحصیلل  داششیجویا  داششیک ه علو  پسریک  

ملاشج  خود مراف  فلجاش  ماحق  فیییحظ  حع اشیییجا    خودمراف  فلجاش  بر ببسییییح    توریس: شق 
 ب  1399تحصیییلل  تا لر م ویت   ماظیادارو دارد دمحمی و یواباش یظی و، للوار جاش    حییییلظ  شییییا  
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رابهیه سیییواد ااتعیات    یل لیت تی ریع مالمیا  بیا "  تحقلق  بیا عظوا  1400رریییوشی و   عیاریییورو د

در م ار  دخحراشه مقهع محوسیهه   "ل  با شق  تا یل ر رافوردفاو مهالاه داش  ممواا ببسیییح  تحصیل
فموییح     اا حل  ف ص یاربردو  –ا م تظکاب  اشجا  دادش ب ر ش پ  ف  به لحاظ مافلت، تو یل    

ش ر   2571بودب جاماه ممارو پ  ف  را داش  ممواا  دخحر مقهع محوسیهه ا م ریبرسیحا  تظکاب  به تا اد 
ش ر تشیکل  دادش ب حجر  322  مالما  م ار  دخحراشه مقهع محوسیهه ا م ریبرسیحا  تظکاب  به تا اد  
ش ر   براو مالما  به  193او  شموشه پ  ف  براو داش  ممواا  به ر ش شموشه رلرو تصیییادف  خوریییه

تعات   فاو پ  ف  ششیا  داد بل  سیواد ااش ر ب سیت مم ب یافحه  175رلرو تصیادف  سیاده ر ش شموشه
مالما  با ببسییح  تحصلل  داش  ممواا  رابهه م وت   ماظادارو  جود داردب بل  یل لت ت ریع مالما  

  ب1400با ببسییح  تحصلل  داش  ممواا  رابهه م وت   ماظادارو  جود دارد درروش و   عارورو 
مالما  بر ببسییییح  بررسیی  تا لر سییواد ااتعات    یل لت ت ریع پ  ف  حاضییر   ف ص  ف ص یل :

 بار بممواا  با ملاشج  خود مراف  فلجاش  م تحصلل  داش 

 اهداف جزئی
 ممواا  تالل  تا لر میحقلر سواد ااتعات  مالما  بر ببسییح  تحصلل  داش  .1

 ممواا تالل  تا لر میحقلر یل لت ت ریع مالما  بر ببسییح  تحصلل  داش  .2

 ممواا   بر ببسییح  تحصلل  داش تالل  تا لر میحقلر خودمراف  فلجاش .3

سییواد ااتعات    یل لت ت ریع مالما  بر ببسییییح  تحصییلل   تالل  تا لر غلر میییحقلر .4
 ممواا  با ملاشج  خود مراف  فلجاش داش 

 های پژوهشسوال و فرضیه .1

 ممواا  تا لر میحقلر داردبسواد ااتعات  مالما  بر ببسییح  تحصلل  داش  .1

 ممواا  تا لر میحقلر داردبا  بر ببسییح  تحصلل  داش یل لت ت ریع مالم .2

 اعحماد یاریظا  بر چابک  سااماش  با ملاشج  فوش ماظوو تا لر غلر میحقلر داردب .3

 ممواا  تا لر میحقلر داردبخودمراف  فلجاش  بر ببسییح  تحصلل  داش  .4

 یظ ؟برااش م م رو ر ه اا شموشه، م م م بوم  پ  ف  را فاو جمعمیا داده .5
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 روش تحقیق-3

فموییح   دم م مااد   سیاخحارو    اا مظ ر ف ص  -تحقلق حاضیر اا ش ر مافلت مححوای  تو یل  
داش  ممواا  یاربردو اسییتب رییریت یظظ را  در پ  ف  حاضییر یا به عوارت  جاماه ممارو تحقلق،  

به تا اد  ریبرسیحا  شمل   1401-1402سیام تحصیلل   محوسیهه ا م   د  و  در د ره مشی وم به تحصیل 
او بوده   با او چظ  مرحلهرلرو خوریهرفحه ری ه، شموشهرلرو به یار رباریظ ب ر ش شموشهش ر م  2646

و او شلس اسح اده رردی  یه اا ملا  جاماهرلرو اوقهتوجه به شافم و  بود  جاماه ممارو اا ر ش شموشه
ش ر مرد    193ش ر ا       99ش ر د  292او بیه حجر  ممیارو پل  ر حیه، بر اسیییا  جی  م مورریا  شموشیه

فاو یحو  جمع م رو اشحخاب ری ش ب ااتعا   ا  براو پاسیخ به سیوام پ  فشی  اا اریق پرسیشیظامه
 بار :فاو بکار برده ر ه به رر  ذی  م رود یه مشخصا  پرسشظامهم 

  ت  ی  2014ای  پرسیشیظامه توسیت پلحریظ    فمکارا  در سیام د پرسیشیظامه اسیحاش ارد ببسیییح  تحصیلل :
تا  یامت موافقر :   1او داا یامت مخال ر: رویه بوده   با یک مقلا  للکر  پظب درجه 11ی  ابسار  ریی ب ا

  ر ای  پرسییشییظامه توسییت  1395مبظا   االع پیییظ  د در پ  ف سییظج ب   ، ببسییییح  تحصییلل  را م 5
حاضیر شلس  به  دسیت مم ه اسیتب در پ  ف  70/0محخصیصیا  تییل ،   پایای  م  با ر ش مل او یر شوا  

ب سییت مم ب ببسییییح  تحصییلل  رییام  ملسا    83/0پایای  ای  ابسار بر اسییا  ضییریا مل او یر شوا  
احییا  امظلت   سیتمح  فرارلرا   اا محلت ممواری  اسیت   احییا  مشبا اا ایظکه م ارسیشیا  چه ملسا  

او اسیت یه شمرهببسیییح  تحصیلل    در ای  پ  ف  مظ ور اا   ب1395مظهق  فییحظ  دمبظا   االع پییظ   
 م رش ب م ببسییح  تحصلل  به دست رویه او پرسشظامة  11را  اا سوا   پاسخ دفظ 

باری  یه توسیت  رویه م  33پرسیشیظامه خودمراف  فلجاش  داراو   پرسیشیظامه اسیحاش ارد خودمراف  فلجاش :
او ر بر اسیا  مقلا  للکر  پظب درجهسیاخحه ری ب ای  ابسا 2002ررشت، فراشکلل     شک فورد در سیام  

فاو م  ریام  خرده مقلا  یظ ب  خودمراف  فلجاش  افراد را اش ااه رلرو م 4تا خلل  ایاد:  0داا فررس:  
 ، برایر سییخت اسییت یه ب ویر ا   دارو چه خلق  24   22،  21،  20، 18،  4سییلام د  6باارییظاسیی  دبا 

  برایر مشیک  اسیت خلق   خویر را تو یلف یظر ، تو ی  29  ،17،  8،  3، 1سیلام د 5فییحر، ریظاسیای  دبا 
  بلا  یرد  فلجاشا ، برایر مسیا  اسیت ، محلت 3    30،  27، 15،  13،  12، 6سیلام د 7سیااو یا ارتواط دبا 

یظر تا سیا    م  ریخصیلحر را تحلل  م 33    32، 28،  19،  16، 14،  11،  10، 7،  5سیوام د 10ررای  دبا 
  م  26     25، 23،  8،  2سیییلام د  5ا ب بمر    حی  مییییئلیه ییا تصیییملر رلرو دبیا  یظر علیت شیاراححلر ر

رلر   فییحظ ب ر ای  پرسیشیظامه توسیت  یظر   سیپع براو اشجا  یارو تصیملر م احییاسیاتر را ارایاب  م 
   پایای  پرسیشیظامه بر اسیا  ضیریا مل او 1395مبظا   االع پییظ  ددر پ  ف  محخصیصیا  تییل  ری ه   

 به  دست مم ه استب  81/0  در پ  ف  حاضر  79/0یر شوا  
  ت  ی  ری ب ای  ابسار 1391ااتعات  توسیت یسداش  در سیام د  پرسیشیظامه سیواد  ااتعات : سیواد  پرسیشیظامه

، 12،  11 ااتعا  دسیوا   یاب  ، مکا 10   9،  8،  7، 6: شلاا ااتعات  دسیوا    مول ه  5او با رویه 30
 ااتعا  دف  ، سییااما 26    25دسییوا      ااتعا  یاب  ، اراش27    24،  23، 22،  17،  16، 15،  13

  به ارایاب  18    5، 4،  3،  2، 1    توادم ااتعا  دسیییوا    30    29،  28، 21،  20،  19، 14دسیییوا    
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 او للکر  دخلل پرداادب ای  مقلا  بر اسیا  الف پظب درجهدفظ را  م سیه  سیواد ااتعات  پاسیخ 

  ر ای   ییورو، مححوای    1391رذارو ریی ه اسییتب در پ  ف  یسداش  د  شمره5تا خلل  ایاد:  1یر: 
 94/0یر شوا   مل او مامو  اا اسح اده پایای  با او پرسیشیظامه در سه  مهلوب ارایاب  ر ه،   ملسا سیااه

به دسیت   89/0ری ه اسیتب در پ  ف  حاضیر شلس پایای  ای  ابسار بر اسیا  ضیریا مل او یر شوا   محاسیوه
 مم ب 

اراح    ت  ی  ری ب  1389: پرسیشیظامه یل لت ت ریع توسیت رسیول  در سیام پرسیشیظامه یل لت ت ریع
ال   5سیوا     ، ت  ی  ار  در  د4ال  1مول ه: تییلت بر مححوا دسیوا     8او داراو رویه  38ای  ابسار  

 ، رافظمای    23ال   17 ، م یریت یت  در  دسیوا    16ال    11فاو ت ریع دسیوا    ، مبار 10
فاو ارتواا   ، مبار 31ال   27 ، ارایاب  عملکرد یادرلرو دسیییوا   26ال    24مشیییا ره دسیییوا   

پرداادب   یل لت ت ریع م   به ارایاب38ال   35 ، رعایت مییائ  اختق  دسیوا    34ال   32دسیوا    
ر ای    م  باریی ب 4تا خلل  ایاد:  1او دیر:  شمره رذارو پرسییشییظامه براسییا  الف للکر  چبار درجه

پرسیشیظامه توسیت اسیاتل    یارریظاسیا  مربواه مورد تایل  قرار ررفحه   پایای  م  شلس در پ  ف  رسیول  
ب سیت مم  یه ششیا  دفظ ه  84/0در پ  ف  حاضیر    86/0  با اسیح اده اا مامو  مل او یر شوا  1389د

 پایای  قاب  قووم ای  پرسشظامه م  بار ب

 

 های تحقیقیافته-4

در ی   اا  9/33ش ر د  99شحایب توایع فرا اش  جظییلت   م ر  تحصیلل  ششیا  داد یه آمار توصییفی   

در یی   اا د ره  5/29ش ر د  86در یی   مرد بوده یه اا بل  ای  تا اد  1/66ش ر د 79پاسییخ ویا  ا    
 را  د ره ا مباریظ ب اا ملا  پاسیخ دفظ در ی   اا در ه د   محوسیهه م   5/70ش ر د  206محوسیهه ا م   

در    پایه  4/31ش ر د  27در       2/44ش ر پایه فشحر د 38در    پایه ف حر،   4/24ش ر د  21محوسهه،  
 75در ی   اا پایه دفر،   4/21ش ر د 44شبر بودش ب فمچظل  اا ملا  ریریت یظظ را  د ره د   محوسیهه،  

ای  پ  ف  مشییاریت  در یی   اا پایه د اادفر در  2/42ش ر د 87در یی   اا پایه یاادفر     4/36ش ر د
 دارحظ ب

فرض  ی ر را رد  05/0دارو مامو  یمحر اا در  یورت  یه سیه  ماظ    هابررسیی نرمال بودن داده

م  توا  ر ت توایع داده فا شرمام شلیییتب در  ییورت  یه سییه  ماظ  دارو  %95یرده   با ااملظا   
  شحایب 1ا شرمام اسیتب یه در ج  م دباری  فرض  ی ر را م  پذیریر   توایع داده ف 05/0 مامو  بلشیحر اا

  حای  اا شرمام بود  مح لر فاو مورد بررس  استب
 اسملرشوص جبت تالل  شرمام بود  توایع مح لرفاو تحقلق - : شحایب مامو  یولم ر ص1ج  م د

سیییییییییواد   مح لر
 ااتعات 

یییلیی ییلییت  
 ت ریع

خیییودمریییافییی  
 فلجاش 

بییبییسییییییحیی  
 تحصلل 

 02/22 81/110 55/152 30/126 ملاش ل 
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 86/5 96/16 53/16 44/11 اشحراص مالار

 -ییولیمیوریر ص  zمیقیی ار  
 اسملرشوص

077/0 037/0 079/0 059/0 

 052/0 055/0 061/0 092/0 سه  ماظ  دارو

 

 آمار استنباطی 
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ضییریا  مح لرفا
 میلر

خیییهیییاو 
 اسحاش ارد

ممیاره  
t 

سیییهی   
میایظی   
 دارو

 اا فلجاش خودمراف  به ر و ا ر میحقلر 

 05/0 64/7 043/0 34/0 سواد ااتعات  مالما 

 05/0 23/6 030/0 41/0 یل لت ت ریع مالما 

  ببسییح  تحصلل  داش  ممواا  اا به ر وا ر میحقلر 

 05/0 25/5 021/0 51/0 خودمراف  فلجاش 

 اا ببسییح به ر و ا ر غلر میحقلر  

 05/0 77/3 031/0 17/0 سواد ااتعات  مالما 

 05/0 58/4 052/0 21/0 یل لت ت ریع مالما 

 غلر میحقلر میحقلر    : برم رد ضرایا ا را 2ج  م د 

سییواد ااتعات  مالما  بر  مح لر ا ر میییلر ضییریارردد،   مشییاف ه م 3    د2فماشهور یه در رییک  د
 ا ر غلر مییلر ضیریا فمچظل در ی  تخمل  اده ری ه اسیتب  t   ،64/7 ،34مق ار با خودمراف  فلجاش 

 رردی ه در ی  محاسیوه t 77/3 ،17 مق ار  با داش  ممواا  ببسیییح  تحصیلل   بر  مییحقلر سیواد ااتعات 



 

 
 

 ...یستیبهز  بر معلمان سیتدر تیفیک و یاطالعات   سواد ریتاث یبررس: عنوان مقاله   29

 

اش  یه م م مامو  ر ه ی ، برااش فاو برااش م م مامو  ر ه رسارش ر ه  راخ 3در ج  م داستب  
 فاو رردم رو ر ه داردبمظاسو  با داده

 فاو برااش یل  م م مامو  ر ه پ  ف  حاضرراخ  : 3ج  م د

اعی اد بی سیییت  راخ  مالارفاو برااش م م
 مم ه

میییقییی ار  
 مجاا

 شحلجه

 برااش مظاسا 3یمحر اا  df2K 63/1/ شیوت یاو د  به درجه ماادو
اا   RMSEA 06/0 ریشه ملاش ل  مجذ را  ییمیحیر 

1/0 
 برااش مظاسا

شییسدیییک  RMR 012/0 ریشه مجذ ر ماش ه فا
   ر

 برااش مظاسا

اا   NFI 94/0 راخ  برااش فظجار ر ه بییا تیر 
9/0 

 برااش مظاسا

اا   NNFI 96/0 راخ  شر  برااش ر  بییا تیر 
9/0 

 برااش مظاسا

اا   CFI 95/0 راخ  برااش تهولق  بییا تیر 
9/0 

 برااش مظاسا

اا   IFI 91/0 راخ  برااش اضاف  بییا تیر 
9/0 

 برااش مظاسا

اا   RFI 92/0 برااش شیو راخ   بییا تیر 
9/0 

 برااش مظاسا

اا   GFI 93/0 راخ  برااش ر  بییا تیر 
9/0 

 برااش مظاسا

اا   AGFI 91/0 راخ  برااش ر  تا ی  یافحه بییا تیر 
9/0 

 برااش مظاسا

 
 ابسارفاو پ  ف  م م مااد   سیاخحارو فرضیله تحقلق، برااش ر  در فاوریاخ  شحایب، به توجه با

ماظادار  در ی  5 خهاو سیه  م م مااد   سیاخحارو فرضیله تحقلق در در د خ  مق ار ر ت توا م 
به   توجه م م مااد   سییاخحارو فرضییله تحقلق با در درجه ماادو به د خ  شیییوت فمچظل ، اسییتب
 دارد قرار قوومقاب  دامظه در RMSEA ریاخ  م م اسیتب مق ار مظاسیا برااش بلاش ر م ش ر، مت 

 مقادیر م م مااد   سیاخحارو فرضیله تحقلق اسیتب   در قوومقاب  خهاو مق ار رویاو امر شلس ای   

 با م م مااد   ساخحارو فرضله تحقلق شلس در  CFI   ،GFI  ، AGFI  ، NFI   NNFIفاوراخ 

سییاخحارو م م مااد     مظاسییا برااش دفظ هششییا  یه ریی ش  مهلوب ارایاب  م ش ر مت  به توجه
 ر ت توا م  شحایب م م مااد   سیاخحارو فرضیله تحقلق، به توجه با بظابرای ، فرضیله تحقلق اسیتب



 

 

 

30 
 11یاپیپ ،1401 تابستان ،2 شماره چهارم، سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه

فاو تحقلق    شحایب بررسی  فرضیله4در ج  م دقووم دارش ب  قاب    مظاسیا برااش پ  ف  ابسارفاو فمه
 رودبفاو پ  ف  ارائه م ارائه ر ه استب سپع بررس  ت صلل  فرضله

 فاو تحقلق  بررس  فرضله 4ج  م د

ف
ردی

ضیییریییا   فرضله 
 میلر

 ممییاره
 ت 

p شحلجه 

 تائل  05/0 64/7 34/0 سواد ااتعات  بر خودمراف  فلجاش  تا لر میحقلر داردب 1

 تائل  05/0 23/6 41/0 یل لت ت ریع بر خودمراف  فلجاش  تا لر میحقلر داردب 2

 ائل ت 05/0 25/5 51/0 تحصلل  تا لر میحقلر داردبخودمراف  فلجاش  بر ببسییح   3

سیییواد ااتعیات    یل لیت تی ریع مالمیا  بیا ملیاشج  خود   4
مراف  فلجاش  بر ببسییییح  تحصییلل  داش  ممواا  تا لر  

 داردب

 تائل  05/0 - 38/0

 

 

 گیری نتیجه

دف ، به عت ه یملت تاللر   تربلت   به اور یل  تحصیل  بخ  مبم  اا اش ر  فر فرد را تشیکل  م 
یظ ب اا ای  ر  توجه به میییائ  مربوط به داش    یل لت ای  تحصییل  شق  مبم  در میظ ه فرد ای ا م 

لل  داش  ممواا ، او داردب چرا یه ببوود  ضییالت تحصییسییااا  جاماه افملت  ی هممواا  به عظوا  میظ ه
بررسی  تا لر سیواد فاو ممواش   پر رش ماا یر اسیتب پ  ف  حاضیر با ف ص یک  اا اف اص اسیاسی  ش ا 

ممواا  با ملاشج  خود مراف  فلجاش  ااتعات    یل لت ت ریع مالما  بر ببسیییییح  تحصیییلل  داش 
فاو ا یل  در ادامه خت یه هاشجا  ری ب شحایب به دسیت مم ه حای  اا برااش مهلوب م م اسیت، یه یافح

رییودب فرض ا م تحقلق موظ  بر ایظکه سییواد ااتعات  بر خودمراف  فلجاش  تا لر میییحقلر دارد، با م 
    فمچظل  با شحایب به 1400فاو ررییوش و   عارییورو دشحایب به دسییت مم ه، مورد تایل  بوده   با یافحه

رابهه سیواد ااتعات    خود یظحرل  "تحت عظوا     2017دسیت مم ه اا پ  ف  یاراشحسا    فمکارا  د

باریی ب در تول  ای  یافحه بای  ب اشلر یه فلجاشا  در افکار، ا لویت فمیییو م   "یاریظا  با جو سییااماش 
شمیایظی    ختقلیت را  فیاو مخحلف حی  مییییالیه خلق م دفظی ، دیی ریاهیظظی ، حیاف یه را ریییکی  م ایجیاد م 

سیااش ب  فا ال وفاو خودیار را یه براو بقاء مبر فییحظ ، مشیخ  م بخشیظ ب فمچظل  فلجا سیبولت م 
یظ ب حام با پلشیرفت ای  ب ا  ماظاسیت یه خود مراف  فلجاش  شق  بییسای  در اشهواق با محلت ای ا م 

فظا رو   ظبور   ریییحرش ایظحرشت، سییواد ااتعات  افراد ارتقاء یافحه   دی راه، عوااف افراد، سییاارارو 
محلت   فرمیظ فاو رییظاخح  مشا  محا ر رشییحه   شحوه بر ا   یظحرم م  شیییوت به رذرییحه دچار   افراد با

تحو ت  ری ه اسیتب فرض د   تحقلق موظ  بر ایظکه یل لت ت ریع بر خودمراف  فلجاش  تا لر مییحقلر 
محلا ، شوریادو فاو حکباری ب   ای  شحلجه با یافحهفاو پ  ف  حاضیر مورد تایل  م دارد با توجه به یافحه
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   تحت عظوا  دلسدر  تحصییلل  اا در  مهالاا  اجحماع  بر اسییا  سییاخحار یت ، 1397  شلک م د
توا  اریاره یرد یه یل لت باری ب در تولل  ای  یافحه م یل لت ت ریع   حمایت عاا   مالر فمییو م 

فاو فاام در سیح اده اا ر شاو برخوردار بوده   ات ریع موضیوع  اسیت یه فمواره اا توجه قاب  متح ه
تواش  خودمراف  فلجاش  را در داش  ممواا  ت ریع م سیااو در ت ریع، بااخورد مظاسیا،  ضیو    ر ری 

فاو تحصیلل  شه تظبا تحت تا لر قرار دف ب امر اه ر اششیظاسیا  تربلح  ماحق ش  یه یادرلرش را  در محلت
ریوش ، بلکه فلجاشا  خوریایظ    شاخوریایظ  مرتوت با یادرلرو   م به یییا داش    مبار  ریظاخح  شائ   

فاو  ی ه یادرلرو، ممواش   پلشیرفت تحصیلل  را   فلجا 2006یظظ ب پکرا  دپلشیرفت را شلس تجربه م 

فیاو تحصیییلل  بیه  مارف  یرد   اا ای  ر ، فلجیا   "فیاو تحصیییلل فلجیا "ریییظیاسیییای     بیا عظوا   
 ب شحایب ب ست مم ه حای  1391اش  دشلک م   فمکارا   حایب تحصلل ، رره خوردهشفاو تحصلل  یا فااللت

خودمراف  فلجاش  بر ببسیییح  تحصیلل  تا لر داردب ای  یافحه با باری  یه اا تایل  فرض سیو  تحقلق م 
  تحت عظوا  بررسی  ببسیییح  اجحماع    1400شحایب ب سیت مم ه اا پ  ف  ریمیی  ااده   فمکارا  د

اف  فلجاش  بر اسیا  یل لت رابهه با  ال ی  به  اسیهه اعحلاد به تل   فوریمظ  در داش  ممواا  خودمر
  تحت عظوا  1399تلسفوش یه در اسیحا  الورا   با پ  ف  یواباش یظ و، للوارجاش    حییلظ  شییا د

ملاشج   رابهه حع اشییجا    خوددلییواو با ببسیییح  تحصیلل  داششیجویا  داششی اه علو  پسریک  توریس:
توا  اریاره یرد یه خود مراف  فلجاش  یک  باری ب در تولل  ای  یافحه م خود مراف  فلجاش  فمییو م 

تواش  ببسییح  تحصلل  داش  ممواا  را محا ر ساادب داش  مموااش  یه فاو رظاخح  است یه م اا مبار 
ملکردفاو مهلوب  در فرمیظ  تواشظ  فلجاشا  خودرییا  را مشییخ  یرده   به تو ییلف م  بپردااش  عم 

یادرلرو ای ا خوافظ  یردب عت ه بر ای  ت یییلر   تظ لر فلجاشا  براو اشهواق اجحماع  یه در ببسییییح  
تواش  مو ر باری  بییلار ضیر رو اسیتب به اوریل  ببسیییح  تحصیلل  داش  ممواا  تحت تحصیلل  م 

داش  ممواا  با فلجاشا  م وت با  اا ببسیییح  رضیایت یل  مشا  اا ملسا  تحقق اشح اراتشیا  قرار داردب 
تحصییلل  با ترو برخوردار فیییحظ ب در  ییورت  یه داش  ممواا  با فلجاشا  مظ   اا جمله اضییهراب، 

 رلرش بافیردر    خشر در سه  پایل  اا ببسییح  تحصلل  قرار م 
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Investigating the effect of information literacy and 

teachers' teaching quality on students' academic well-

being through the mediation of emotional feelings 
 

Mehdi Moinikia, Fardin Foroghi Soha*,Priya Taheri, Zohra Pourmir Ali,  

 

Abstract 

Paying attention to students' academic performance and improving academic 

conditions is one of the main goals of education. Academic well-being is one 

of the important and influencing variables on academic performance. The 

purpose of the present study was to investigate the effect of information 

literacy and teachers' teaching quality on students' academic well-being 

through the mediation of emotional awareness. The current research is 

descriptive-correlational in terms of its content nature (structural equation 

model) and practical in terms of its purpose. The participants in the current 

research, or in other words, the statistical population of the research, are 2646 

students studying in the first and second secondary courses of the academic 

year 1402-1401 of Na min city. The sampling method used is multi-stage 

cluster sampling and due to the heterogeneity of the statistical population, a 

stratified sampling method was also used. According to the Morgan table, a 

sample of 292 people (99 women and 193 male person) were selected. The 

necessary information to answer the research question was collected through 

standard written questionnaires. The obtained results indicate that information 

literacy and teaching quality have a positive effect on emotional self-

awareness with the path coefficients of 0.34 with t value (7.64), 0.41 with t 

value (6.23), respectively. Emotional self-awareness also has a positive and 

significant effect on academic well-being with a coefficient value of 0.51 and 

a t value (5.25). The academic well-being of students depends on their overall 

satisfaction with the level of fulfillment of their expectations. Students with 

positive emotions have higher academic well-being. 
Key words: information literacy, teaching quality, emotional self-awareness, 

academic well-being 
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عوامل استرس زای   ریتاثدر  نقش واسطه ای  تعهد سازمانی  ی بررس

 شهرداری اردبیل کارکنان چالشی بر رضایت شغلی 

 
 3، محسن گلزاده2، محسن جلیلی 1شهرام بگ زاده

 

 1401 مرداد 10: رشیپذ خیتار              1401 خرداد 25: افتیدر خیتار
 

     چکیده
عوامل استرس زای چالشی بر رضایت شغلی با نقش واسطه ای  تعهد   ریتاث  یبررسپژوهش حاضر با هدف  

 یگردآورنظر نحوه    ازو    یپژوهش از نظر هدف کاربردانجام گرفته است. این    سازمانی در شهرداری اردبیل
شهرداری  قراردادی  نفر از کارکنان    600تحقیق را    یاست. جامعه آمار  یاز نوع همبستگ  یفیها توصداده

نفر می باشد که در این تحقیق با    185بر اساس روش هومن    حجم نمونهتشکیل می دهند که    اردبیل
روش نمونه    نفر در نظر گرفته شد   200توجه به احتمال ریزش و عدم عودت پرسشنامه ها تعداد نمونه  

برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های    ز هر منطقه( بود. ا  یمی)تسه   یساده نسب  یتصادف  زین  یریگ
  ،یدگیچیکمبود وقت، پمولفه؛    3با    (2010)  کول کویت  بر اساس نظریهعوامل استرس زای چالشی  استاندارد  
نظام  ؛  بعد  با شش(  1381هومن )  براساسسوتا     نهیم  یشغل  تیرضا  ی می باشد. متغیرریپذ  تیو مسئول

ی و همچنین متغیر  کیزیف  طیشرا   و،یسبک رهبر  ،یجو سازمان  شرفت،یپ  یشغل، فرصتهاپرداخت ، نوع  
)بر اساس نظر    تعهد سازمانی ؛    (1996بالفور و کسلر  بعد  و تعهد   یوستگیتعهد پ  ،یاتعهد مبادلهبا سه 

از مدل معادالت ساختاری با   برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیقاستفاده گردیده است.  ی همانندساز
استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیر تعهد سازمانی در    آموس افزار  استفاده از نرم

 تاثیر عوامل استرس زای چالشی بر رضایت شغلی نقش واسطه ای دارد. 
 

 شهرداری  ، یشغل تیرضا ، یچالش یعوامل استرس زا  ،  یتعهد سازمان واژه های کلیدی:
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 مقدمه  -1
توجه به منابع شهر، حفظ و نگهداری منابع موجود جهت بهره وری باال و ودیعه گذاشتن این منابع برای  
نسل آینده از ارکان مهم تحقق توسعه پایدار شهری است و شهرداری به عنوان نهادی که نقش اجرایی  

  ماندگارترین  و  ترین  اصلی  عنوان  به  شهرداری  هر  پرسنل   .تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنددارد می
  برنامه  اجرای  جهت  در  آنان  نیازهای  میزان   از آگاهی  آیند. بنابراین می  حساب  به سازمان  آن  های سرمایه

 یافت  خواهیم  در  راحتی   به  انسانی  منابع   مدیریت  تحوالت  سیر  در  دقت  کمی  با  .است  ضروری  سازمان  های
است )ابطحی،    بوده  مدیریت  صاحبنظران  نظر  مورد  دیرباز  از  سازمان  و   مدیریت  در دنیای  انسان  به  توجه  که

نیروی    که  آنجا  از .  است   آن   اهداف  به   رسیدن  اجتماعی  نهاد  و  سازمان  هر  وظایف  مهمترین  از  (. یکی1383
به    توجه  با  و  دارد  مهمی  بسیار  نقش   سازمانی   اهداف   تحقق   در  برجسته  و   بارز  عامل  یک   عنوان  به  انسانی

چندی    گذارد،   تأثیر  سازمان  اهداف  از   گرفتن  فاصله  یا   دستیابی  در  تواند  می  نیز   آنان  های  نگرش   که  این
از   که را کارکنان سازمانی تعهد و  شغلی رضایت میزان  تا  اند  شده آن  بر  سازمانی  رفتار نظران   صاحب است
  مورد مطالعه   را  هستند  مطرح  نها  سازما  در  انسانی  عامل  اصلی  ضرورت  عنوان  به  که  هستند  نگرشهایی  جمله

 ( 1390دهند )عزیزی،  قرار بررسی  و
متأثر    تواند  می  سازمان  در  کارکنان  رفتار.  کنند  نمی  بازگو  کسی  هر  برای  را  خود  های  نگرش  و  عقاید  افراد،

وجود    با رسد،  می  نظر  به ضروری ها سازمان مدیران  برای  آنها از آگاهی دلیل، بهمین باشد،  آنها نگرش از
  نداشته   چندانی  اهمیت  سازمان  مدیران  برای  کارکنان  نگرشهای  همه  از  آگاهی  کرد  اذعان  بایستی  این،

آن    دانستن  به  عالقمند  بیشتر  مدیران   واقع   در  ندارند؛   نگرشها  این  همه  دانستن  به  ای  عالقه  نیز   مدیران
سه    مورد  این   در  گرفته   انجام  تحقیقات  طبق   است،   مرتبط   سازمان   و  کار  با   که   هستند  نگرشهایی  از   دسته

عبارتند    نگرش   سه  این  هاند،  کرد  جلب  خود  به   محققان  سوی  از  را  تحقیق   و  توجه   بیشترین  عمده  نگرش 
 از:

 شغلی رضایت -1
 شغلی  وابستگی -2
 (1390سازمانی )عزیزی،  تعهد -3

  یشغل تیرضا شیو افزا یتعهد سازمان تیتقو یبرا ییها وهیها و ش استیس جادیبه ا ازیسازمان ها ن
 .(2022، 1)ال بلوشی و همکاران  کارکنان دارند

استرس شغلى و عواقب ناشى از آن به نوعى به یکى از شایع ترین معضالت عصر مدرن تبدیل شده است  
فشارهاى عصبى مى پردازند. ها و شرکت ها هزینه هاى فراوانى را بابت بیمارى هاى ناشى از  و سازمان

بنابراین مدیران و مسئولین سازمانى باید در راستاى کاهش هزینه هاى ناشى از استرس در محیط کار چاره  
ایجادکننده استرس در   اى اساسى بیندیشند. با اطالع و شناسایى عوامل  نیاز دارند که  مدیران سازمانى 

ده و زمینه را براى رشد و بهبود کارایى و اثربخشى سازمانى  محیط کار، نقش آن ها را در محیط کار تقلیل دا
آماده کنند؛ چرا که عدم پرداختن به استرسى که کارکنان در حین انجام وظایف متحمل مى شوند، مى 
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تواند خسارت هاى جبران ناپذیرى به بار آورد. به عنوان نمونه تعهد کارکنان نسبت به مسئولیت هایشان  
ئله غیبت از کار به وجود مى آید؛ غیبت از کار نه صرفاً یک غیبت فیزیکى بلکه کاهش مى یابد و مس

تواند غیر فیزیکى باشد مثالً اگر کارکنان وظایف خود را به درستى انجام ندهند مثل این است که غیبت  مى
و این    از کار صورت گرفته است؛ بنابراین با گذشت زمان کارکنان انگیزه کارى خود را از دست مى دهند

با توجه به موضوع در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این   دهد.امر بهره ورى نیروى کار را کاهش مى
عوامل استرس زای چالشی بر رضایت شغلی با نقش واسطه ای تعهد سازمانی    ریتاثسوال هستیم که میزان  

 به چه صورت هست؟ شهرداری اردبیلدر 
 

 پیشینه پژوهشی -2
 شغلیرضایت -1-2

رضایت شغلی نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می باشد که زائیده عواملی نظیر شرایط محیط  
روابط حاکم بر محیط کار و تاثیر عوامل فرهنگی است. لذا میتوان نتیجه گرفت    کار، نظام سازمان شغل،

نتایج .  (1388بادی،  رضایت شغلی احساس روانی است که از عوامل اجتماعی نیز متاثر می باشد. )شفیع آ
  ی که مؤلفه منف  یدارد، در حال  یدیمف  ریتأث  ی شغل  تیمؤلفه مثبت سالمت روان بر رضا  نشان می دهد که

 . (2022و همکاران،  1)کاو دارد تیبر رضا ینامطلوب  ریاضطراب( سالمت روان تأث یعنی)
ارزشمند    را که براى کارمندرضایت شغلى نتیجه ادراك کارکنان است که محتوا و زمینه شغل آن چیزى  

ارزیابى شغلى یا    است، فراهم مى کند. رضایت شغلى یک حالت احساسى مثبت یا مطبوع است که پیامد
روانى افراد مى کند. از نظر    تجربه فرد است. این حالت احساسى مثبت، کمک زیادى به سالمت فیزیکى و

مطلوب است که منجر به جذب و    نى بسیارسازمانى، سطح باالى رضایت شغلى منعکس کننده جو سازما
 (. 1396و همکاران،   انیسهراب) شود بقا کارکنان مى

شناخت،   ت، یمانند موفق یعوامل  بیان می دارد؛  یشغل تیبهداشت هرزبرگ در مورد رضا -ه انگیزشیینظر
  هستند و (  یدرون  یشغل  تی)رضا  ی زشیو خود شغل به عنوان عوامل انگ  تیمسئول  ار،یپاداش، اخت  شرفت،یپ

  ی اجتماع  تیموقع  ،یشغل  تیبا همکاران، امن  طسازمان، نظارت، ارتبا  یها و عملکردها  استیکه س  یدر حال
شرا انگ   یکار  ط ی و  عوامل  عنوان  بهداشتو    یزشیبه  و    (یرونی ب  تی)رضا  ی عوامل  تاپی  )ان  باشند  می 

 (. 2020، 2همکاران
چهار عامل درصحنه رضایت شغلی نقش مهمی ایفا می کننند. کارهایی که به اصطالح هماورد طلب باشند، 

؛  1384  نز،یراب)  یکسان بودن حقوق و مزایای شغلی ، شرایط مناسب کاری و دوستان و همکاران مساعد
دهد   ی است که نشان م کارکنانرفاه  ه یشاخص اول یشغل تیرضا (.254: 1391رحیمی و وظیفه دمیرچی، 

مثبت، عملکرد   یکار  اتیبا تجرب  یکیو ارتباط نزد  ر،یخ  ایکنند    یدر محل کار خوب عمل م  کارکنان  ایآ
 .(2022، 3)سها و همکاران دارد یشغل  تیو موفق یشغل
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سازمان متعهد شود ، سالمت  فرد نسبت به    رضایت شغلی باعث می شود بهره وری فرد افزایش یابد ،
روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد ومهارت های جدید شغلی    فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود،

نتایج مثبت   از شغل  به اختصار رضایت  ببیند وبا سوانح شغلی کمتری روبرو شود.  به سرعت آموزش  را 
س فرد درباره سازمان وعالیق وی به مشارکت گوناگون ازجهت فردی وسازمانی به همراه دارد وبر احسا

در حفظ همبستگی کمک می کند. همچنین رضایت از شغل تاثیر قابل توجهی در شیوه برخورد افراد نسبت  
 یدر حال  (1395ی،  و مظفری  به مشاغلشان و تعهدات و مشارکت آنان در اثر بخشی سازمان دارد. )محمد

منجر    تواندیم  یشغل  یتیبر عملکرد و رفاه فرد دارد، نارضا  یمثبت  ریتأث  یشغل  تیکه مشخص است که رضا
 .(2022،  1)سها و همکاران به همراه داشته باشد  یترفیضع  جینتا  جهیو تعهد شود و در نت  زهیبه کاهش انگ

 عوامل استرس زای شغلی 
باشد. و کنترل این پدیده مخرب برخوردار می  یادیز  تیمدیریت فشارهاى روحى و روانى از اهم  امروزه

ها یکى از چالش سهمى اساسى و تأثیرگذاردر روند موفقیت هر سازمان دارد؛ زیرا فشارهاى روانى در سازمان 
زیادى کاهش داده   د ها را تا حهاى جدى مدیران در عصر صنعتى شدن جوامع است و بازدهى سازمان 

ها معضالت رفتارى و تعارض به وجود آمده است.  انجام امور سازمان است و به طبع این موضوع در روند  
ها از سوى دیگر دامنه فشارهاى عصبى تا جایى گسترده شده است که به صورت پدیده اى فراگیر در سازمان

اند با توسل به راهکارهاى مناسب از آثار زیانبار آن در  ها توانستهدرآمده است و تنها معدودى از سازمان
بماننام روان  .(66:  1389شریعتی،  )د  ان  عالئم  حسب  بر  را  خود  زا  استرس  ف  یعوامل  و    یکیولوژیزیو 
 (2019، 2)وو و همکاران  دهند ینشان م یرفتار یامدها یپ

  مرتبط  های  وضعیت  آنگونه  و  استرس زا  شدن عاملهای  جمع  هم  روی  می توان   را (  تنیدگی)  شغلی  استرس
  شغل  از   ناشی   استرس  دیگر   بیان  به . دارند  نظر   اتفاق   آن  بودن  فشارزا  در   افراد  بیشتر  که  شغل دانست   با

 (.1386شود )آزاد مرزآبادی، می  آن دستخوش معینی شغل سر  بر فرد معین که است   استرسی

شود. منظور از کمبود وقت یا فشار زمان زای چالشی شغلی محسوب مییکی از عوامل استرس   3کمبود وقت 
شود. از نظر بسیاری از کارکنان موضوع فشار  به ناکافی بودن زمان مورد نیاز برای انجام یک کار مربوط می 

مجبور است برای انجام    برانگیز است تا بازدارنده. به عبارت دیگر فردزا بودن، چالش زمان عالوه بر استرس 
وظایف خود در محدوده زمانی مشخص تالش و کوشش بیشتری از خود بروز دهد. برای فرد پیامد کارهایی  

باشد و از دیدن نتیجه کارش احساس  بخش می زا بودن بسیار رضایتشود با وجود استرس که انجام می 
   (.108 :1390و همکاران یضیو همکاران به نقل از ف  تی)کول کوکند لذت و خشنودی می

شود که فراتر از  های مورد نیاز یک شغل اطالق می ها و تواناییای از دانش، مهارتبه درجه   4پیچیدگی کار
ها برای تربیت  هایی که سازمان عنوان مثال، ماهیت آموزش باشد. به ظرفیت افراد برای انجام آن کار می

باشد. در نمایند، به خوبی گویای مفهوم پیچیدگی کار میه میمدیران آینده و رهبران سازمان خود استفاد
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های الزم و ها اطالعات و مهارتها درگیر کردن افراد در کارهایی است که آن اغلب موارد، این آموزش 
های  تجربه کافی برای انجام آن را ندارند. مثالً یک مدیر بازاریابی موفق که برای بر عهده گرفتن مسئولیت

ای در آنسوی جهان که فاقد تجهیزات پیشرفته شود، برای اداره کارخانهدر سطح عالی تربیت می  مدیریتی
تواند  هایی برای کسب تجربه می شود. اگرچه چنین شیوه باشد، فرستاده میو روابط کارگری مطلوب می 

از دیدگاه مدیران، کسب مهارتاسترس  اما  باشد،  ارزش تحمل استرس و اضطرزا  را دارد  های جدید  اب 
از فیضی و همکاران نقل  به  زا در مح  (.109:  1390)کول کویت و همکاران  کار که    طیعوامل استرس 

  سمیگذارد، مکان  یم  ریبر رشد کار تأثو همچنین    دارند  ییبسزا  ریهستند و بر کارکنان تأث  یتیعوامل موقع
 (.2021، 1)یانگ و لی  مانند  یم ینامشخص باق یاساس یها

باشند که فرد در مقابل دیگران بر عهده دارد. به طور کلی  هایی می، تعهدات و مسئولیت2مسئولیت شغلی
نیز افزایش    هر چقدر تعداد، قلمرو و اهمیت تعهدات در کاری باالتر باشد، به همان میزان سطح مسئولیت

کارگر پاکت   مقایسه با مسئولیتمدیر یک فروشگاه خواروبار فروشی در    عنوان مثال مسئولیتیابد. به می
باشد. هر چند وظیفه کارگر پاکت پرکن نیز به نوبه خود دارای اهمیت و ارزش  تر می پرکن بسیار سنگین 

باید اجناس را در جعبه طوری با دقت بچیند که آسیبی به آن می ها وارد نشود(، اما مدیر  باشد )این فرد 
و توجه به سودده بودن فروشگاه، رضایت مشتریان، ایمنی و  تری از جمله نظارت  فروشگاه وظایف بزرگ 

سالمت کارکنان را بر عهده دارد. در این جا نیز درست مانند واکنش افراد در مقابل موضوعات مطرح شده  
زا بوده و هم دارای شغلی نیز به نوبه خود هم استرس  قبلی یعنی فشار زمان و پیچیدگی کار، مسئولیت

ناامنی شغلی   (. 109:  1390باشد)کول کویت و همکاران به نقل از فیضی و همکاراننی می اثرات مثبت فراوا
زای  گیری کرونا هستند، این عوامل استرسزای کلیدی در طول همهو خطر عفونی هر دو عوامل استرس 

 (.2022و همکاران، 3دوگانه بر استرس شغلی و اهداف ترك شغل اثر دارد )چن 
 
 سازمانی تعهد -2-2

 قبال   در  فرد  که   است  نشانگر تعهدی  گیرد،  می  صورت  دیگری  قبال  در  خاص  موقعیتی  در  که  رفتاری  هر
  از   یکی   تعهد  بنابراین.  دهندمی  دست  از  را   خود  و مفهوم  معنی  انسانی  رفتارهای  تعهد  بدون.  دارد  دیگران
  ای  حرفه تعهد. نیستند پایبند آن به اندازه یک به همه اما دارد وجود  همه که در است انسانی های ویژگی
  شرط   این با  تعریف کرد،  انسان برای  شده تعیین  وظایف  به  نسبت  عملی التزام  و  قلبی  رضایت  توان  را می

 ،4صبور )  رساند  انجام  به  ممکن  نحو  به بهترین  را  خود  وظایف  شخص  نظارتی،  سیستم  هرگونه  بدون  که
2008 .) 
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شود.    یم ف یسازمان خاص تعر  ک یفرد در  کیو مشارکت  ییشناسا  یبه عنوان قدرت نسب  یتعهد سازمان
  ن یکردند. بر ا  یی( شناسایمستمر و هنجار  ، یرا در سه مؤلفه مختلف )عاطف  یتعهد سازمان  1ریآلن و ما

ر کار دارد، د  وو مشارکت در سازمان سر    ییبه سازمان، شناسا  یعاطف  یبا دلبستگ  یاساس، تعهد عاطف 
نشان   یدرك شده مرتبط با ترك سازمان است و تعهد هنجار  نهیکه تعهد مستمر تماماً در مورد هز  یحال

 .(2022، 2)درسا و همکاران  ماندن در سازمان است یباق یدهنده تعهد درك شده برا

ی گذشاته مورد عالقه بسایاری هاساالتعهد ساازمانی یک نگرش مهم شاغلی و ساازمانی اسات که در طول 
ی رفتار ساازمانی و روانشاناسای خصاوصااً روانشاناسای اجتماعی بوده اسات. )مرهد و هارشاتهاز محققان  

 اندیشامندان هساتند و ساازمانی تعهد بودن  بعدی چند  دهندة نشاان زیادی  بسایار  تحقیقات(. 1374کریفین، 
(، 1996) 4و و کسالر 3بالفور  توساط  شاده  ارائه  گانة  ساه ابعاد.  اند پرداخته  تعهد ساازمانی ابعاد ذکر  به مختلفی
 تعهد ،  با عنوان وکسالر و  بالفور تأکید مورد مؤلفة  ساه  اسااس،  این بر.  هساتند شاده  ارائه ابعاد ترین از مهم

  می  پدید  را  ای )که مجموع آنها تعهد ساازمانی را کلی مبادله تعهد و  پیوساتگی تعهد شاده، همانندساازی
ساازمان  در  عضاویت  مبنای  بر  آمده پدید را تعهد شاده همانندساازی تعهد وکسالر،  و بالفور.  باشاند  آورند( می

 آورد( معرفی می وجود به  غرور احساااس  سااازمان کارکنان در و ارزش بوده و  احترام مورد عموم  برای که
خانواده  یک قالب در پیوسااته گروه یک مانند را خود سااازمان یک اعضااای  تعهد پیوسااتگی، در.  اند  کرده
 می پدید به کارکنان سااازمان تشااویق و  حمایت  توجه،  به واکنش قالب در ای  مبادله تعهد. کنند می  تلقی

، 1385عریضای ساامانی،  اسات )گل پرور و  ساازمان  به  آنان  عاطفی  دلبساتگی  و هیجانی  پیوند  نوعی و آید
 او با آنمشارکت و درگیری و ساازمان خاص  کیفرد با ساازمانی درجه نسابی تعیین هویت د تعه  (.43ص  

 (. 1997، 5)مایر و آلن تسازمان اس
بنابراین یکی از دالیل اینکه چرا یک ساازمان بایساتی ساطح تعهد ساازمانی اعضاایش را افزایش دهد، این 

زمانی یک مفهوم جدید بوده و به طور کلی با وابساتگی و رضاایت شاغلی تفاوت اسات که؛ اوالً تعهد ساا
دارد. ثانیاً تحقیقات نشاان داده است که تعهد سازمانی با پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی، حضور، عملکرد 

تمایل ، رابطه مثبت و با رودیمشاغلی و رفتار ساازمانی فرا اجتماعی که از ضاروریات یک ساازمان به شامار 
 (.1391و همکاران،  معمارزادهبه ترك شغل رابطه منفی دارد )

  ت آنها و سازمانشان اس  ن یبه احترام متقابل ب  یابیدست  یکارکنان برا  یبرا  یمحرکه ا  یروین  یتعهد سازمان
افراد    شرفتیدهند که تعهد سازمان خود را نسبت به پ  ی را از خود نشان م  ی تعهد سازمان  یکارکنان زمان  .

 . (2022)ال بلوشی و همکاران،  کند یم جادیبه اهداف آن درك کنند که اثر مورد انتظار را ا یابیستو د
 

 مدل مفهومی -3
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   ت یکول کو  بر اساس نظریهعوامل استرس زای چالشی  در تحقیق حاضر با توجه به متغیرهای تحقیق در  
  ی شغل  تیرضا  ی می باشد. متغیرریپذ  تیو مسئول  ،یدگیچیکمبود وقت، پمولفه؛    3با    (2010و همکاران )

  ،یجو سازمان  شرفت،ی پ  ینظام پرداخت ، نوع شغل، فرصتها؛  بعد  با شش(  1381هومن )  براساسسوتا     نهیم
با سه   (1996بالفور و کسلر )بر اساس نظر    تعهد سازمانیی و همچنین متغیر  کیزیف  طیشرا  و،یسبک رهبر

ی مورد استفاده قرار گرفته است که نمودار شماره و تعهد همانندساز  ی وستگیتعهد پ  ،یاتعهد مبادلهبعد ؛  
 یک بر اساس ارتباط متغیرها مدل مفهومی تحقیق آورده شده است. 

 
 
 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق  -1شکل

 باتوجه به مدل مفهومی فوق فرضیه های زیر برای تجزیه و تحلیل این تحقیق بیان شده اند: 
 ای دارد.سازمانی در تاثیر عوامل استرس زای چالشی بر رضایت شغلی نقش واسطه تعهد  .1
 داری دارد.عوامل استرس زای چالشی بر رضایت شغلی تاثیر معنی .2
 داری دارد.عوامل استرس زای چالشی بر تعهد سازمانی تاثیر معنی .3
 داری دارد.تعهد سازمانی بر رضایت شغلی تاثیر معنی .4

 

 روش تحقیق -4

همبستگی   توصیفی و  از لحاظ نوع روش،  ،از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی  حاضر  تحقیق
ارزیابی نقش واسطه ای تعهد سازمانی در تاثیر عوامل استرس زای چالشی بر رضایت  و هدف آن  باشدیم

دانی  میروش تحقیق مورد نظر  از لحاظ روش گردآوری اطالعات    الذشغلی کارکنان شهرداری اردبیل است.  
 خواهد بود. 

 

 تحقیق حجم نمونه  جامعه آماری و   -1-4

  1401در سال  لیاردب یشهردار پنجگانهمناطق  یقرارداد یروهایندر پژوهش حاضر شامل   یجامعه آمار
برای تعیین حجم نمونه با توجه به منابع مختلف از نفر گزارش شده است.    600  هاباشد که تعداد آنیم

استفاده شد.  1384روش هومن ) تعیین حجم به طور کلی در روش (  شناسی مدلیابی معادالت ساختاری 
 مشاهده به ازای هر متغیر اندازه گیری شده تعیین شود:  15تا  5نمونه می تواند بین 

5q  – n – 15q 
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  حجم نمونه است.  n) سواالت( پرسشنامه  و  تعداد  متغیرهای مشاهده شده یا تعداد گویه ها qکه در آن 
نفر    185عدد می باشد پس تعداد حداقل نمونه بایستی    37با توجه به اینکه تعداد سواالت در این تحقیق  

نفر در نظر   200ه باشد. که در این تحقیق با توجه به احتمال ریزش و عدم عودت پرسشنامه ها تعداد نمون 
 گرفته شد. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده نسبی )تسهیمی از هر منطقه( بود. 

 
 و ابزارگردآوری یریگروش نمونه -4-2

  پژوهش   نیدر ادر دسترس بوده است.    یتصادف  ریغ  یریگروش نمونه   ،در پژوهش حاضر  یریگروش نمونه 
ب سواالت پرسشنامه به  ی ترک .شده است  استفاده  پرسشنامه  ابزار  از  قیتحق  ازیموردن  یها داده  یگردآور  یبرا
 باشد: ی ر م ی ب ز ی ترت 

 پرسشنامه  سؤاالت : ترکیب  1جدول شماره 

شماره سواالت در پ   پرسشنامه یموردبررس متغیرهای
 رسشنامه

 جمع سواالت 

  یعوامل استرس زا
 ی چالش

 و همکاران  تیکول کو

(2010 ) 
 9 9 تا 1

 9 18 تا 10 ( 1996بالفور و کسلر ) تعهد سازمانی  

سوتا  براساس هومن   نهیم یشغل تیرضا
(1381 ) 

 19 37 تا 19

 
بدین منظور  منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.  در این تحقیق به 
های به دست آمده از  پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده  30یک نمونه اولیه شامل  

کرونباخ محاسبه شد که    افزار آماری میزان ضریب اعتماد با روش آلفایها و به کمک نرم این پرسشنامه
بدست آمد و این عدد نشان دهندة آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از    803/0کل سئواالت پرسشنامه  

 باشد. قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی الزم برخوردار می
 

 ق یپرسشنامه تحق یکرونباخ برا یآلفا بیضرا 2جدول 

 کرونباخ ضریب آلفای  متغیر

 762/0 عوامل استرس چالشی شغلی

 877/0 تعهد سازمانی

 789/0 رضایت شغلی
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 روش تجزیه و تحلیل -3-4

داده از تکمیل پرسشنامه،  مقیاس پژوهش حاضر پس  اساس  بر  اندازه  های گردآوری شده،  های 
های مورد نظر  پردازش و تجزیه و تحلیل شد. روش    SPSSگیری متغیرها کدگذاری شده و با نرم افزار  

 برای تجزیه و تحلیل  شامل:
های توصیفی شامل معیارهای تمایل به مرکز و پراکندگی و تجزیه و تحلیل توصیفی: روش   -1

ها از طریق جداول فراوانی و نمودار استفاده ها و نمایش آنباشد که برای طبقه بندی دادهدرصد، فراوانی می 
 شده است.  

، اقدام به تلخیص،  SPSSپس از جمع آوری داده ها و اطالعات موجود، از طریق نرم افزار آماری  
طبقه بندی و تجزیه و تحلیل آماری داده ها گردید. تحلیل نتایج حاصل از پرسش نامه و تخمین پارامترهای 

انجام شد.    Amos، توسط نرم افزار  1مدل با توجه به مدل مفهومی تحقیق از روش معادالت ساختاری 
 انتخاب شد. این روش تحلیل داده ها با مشورت استاد محترم راهنما 

 

 ها یافته-5
بیشترین فراوانی معادل  بر اساس نتایج حاصل از آمار توصیفی پژوهش،  به گروه    89شده  درصد مربوط 

درصد مربوط    5/43بیشترین فراوانی معادل    ،زنان درصد مربوط به گروه    11و کمترین فراوانی معادل    مردان
سال،    50درصد مربوط به گروه سنی باالتر از    5/4سال و کمترین فراوانی معادل    40تا    30به گروه سنی  

درصد مربوط به گروه تحصیالتی کارشناسی و    47شده ، بیشترین فراوانی معادل  بر اساس نتایج حاصل
معادل   فراوانی  تحصیالت  7کمترین  گروه  به  مربوط  کلی،  باشمیدیپلم    درصد  طور  به  از   80د؛  درصد 

باشد که به نوع خود حائز اهمیت است و  کارکنان دارای مدرك تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد می 
سال و کمترین فراوانی معادل   10تا    1درصد مربوط به کارکنان با سابقه کاری    39بیشترین فراوانی معادل  

طور که ذکر شد هدف تحقیق  باشد. همانسال می  20ر از  بیشتدرصد مربوط به کارکنان با سابقه کاری    7.5
باشد،  عوامل استرس زای چالشی بر رضایت شغلی می   رینقش واسطه ای تعهد سازمانی در تاث  نییحاضر، تع

برای نیل به این هدف از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است که خروجی نهایی مدل با استفاده از  
 . می باشد آموسافزار نرم

در خصوص نمره افراد در عوامل استرس زای چالشی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی یک نمره  
های توصیفی این متغیر  کل وجود دارد. در کل میانگین وزنی برای هر یک از متغیرها و ابعاد مربوط به داده

 نمایید. مشاهده می 3را در جدول 

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق  -3جدول 

 میانگین وزنی  میانگین نوع متغیر متغیر

 334/3 006/30 پیش بین عوامل استرس زای چالشی

 
1 Structural Equations Modeling 
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 502/3 518/31 ایواسطه  تعهد سازمانی

 741/3 079/71 مالك رضایت شغلی

 
ی  ر ی س م ل  ی ل ح ت ی  ا ر ب ل  د م ت  ی ا ف ک ی  ب ا ی ز ر  ا

استفاده شد. برای برازش مدل از روش درستنمایی   1برای برازش الگوی مفهومی به داده ها از تحلیل مسیری
 ها به عنوان اطالعات ورودی وارد مدل شد.  ماکسیمم استفاده و ماتریس واریانس کواریانس داده

نیاز است بررسی شود آیا مدل مورد بررسی کفایت الزم برای بررسی   ابتدا  پس از برازش مدل 
های برازش استفاده شده است.  خیر. برای این منظور، از شاخص داری ضرایب را دارد یا  روابط یعنی معنی 

ها تایید شود در جدول های مورد نظر با مقادیر قابل قبول برای این که مدل مورد نظر توسط آن شاخص
 زیر ارائه شده است . 

 
 های برازش مورد نیازشاخص -4جدول 

 انواع شاخص  امتیاز مطلوب 

P>0.05 (1989ی کای دو ) بولن،آماره 

 (1984(  ) تاناکاو هوبا، GFIشاخص نیکویی برازش ) 0.9<

 (1984( )تاناکاو هوبا، AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده ) >0.9

 (1989(  )مک دوالند، CIشاخص مرکزیت ) 0.9<

 (RMSEAجذر میانگین مربعی خطای تقریب ) 0.08 >

 ( 1993( ) گافین، CFIشاخص مقایسه ای برازش ) 0.9<

 ( 1980بنتلر وبافت، ( )NFIشاخص نرم شده برازش  )  0.9<

 ( 1973( ) تاکر لویس،  TLI orNNFIلویس ) -شاخص تاکر  0.9<

 (1989شاخص افزایشی برازش )بولن،  0.9<

توان روابط تعریف  ها، حال در قالب این مدل میپس از تایید برازش مدل نظری بر اساس داده
های پژوهشی، مورد بررسی قرار داد. برای برازش مدل نظری  داری و ارزیابی فرضیهشده را از لحاظ معنی 

 استفاده شد.   Amos 22افزار ها، از نرم به داده

 

 

 
1 Path Analysis 
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 تعهد سازمانیضرایب استاندارد با نقش مبانجی   نمای مدل استاندارد با -5جدول 

بندی گروه
 هاشاخص

 برازش قابل قبول  مدل  اختصار  نام شاخص 

های شاخص
برازش  
 تطبیقی

 TLI 906/0 NNFI>90٪ لویس-شاخص برازش توکر

 NFI 905/0 NFI>90٪ شاخص برازش هنجار شده 

 ٪ CFI 901/0 CFI>90 شاخص برازش تطبیقی 

 IFI 920/0 IFI>90٪ برازش افزایشی شاخص 

های شاخص
برازش  
 مقتصد

  50باالتر از  PNFI 689/0 شاخص برازش مقتصد هنجار شده 
 درصد 

  50باالتر از  PCFI 776/0 مقتصد ی قیشاخص برازش تطب
 درصد 

ریشه میانگین مربعات خطای 
 برآورد

RMSEA 043/0  درصد 8کمتر از 

 
پیداست، شاخصها دارای برازش مناسب هستند  Amosهمچنان که از جدول حاصل از اجرای نرم افزار  
به دست آمده است، که کمتر از    043/0(، نیز  RMSEAهمچنین، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

بنابراین برازش مدل، مناسب ارزیابی می شود. همچنین سایر شاخص   08/0 های برازش مدل می باشد 
همانطور که در جدول فوق نشان داده شده و با مقایسه آنها با حد قابل قبول وضعیت مناسبی را نشان 

 دهند. می
 برای مدل مفهومی تحقیق در نمودار زیر ارائه شده است: ضرایب استاندارد تحلیل مسیری 
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 ی ریمس لیاستاندارد تحل بیضرا -2نمودار 

 
 ضرایب غیراستاندارد تحلیل مسیری در نمودار زیر ارائه شده است: 

 

 
 دیاگرام مسیری با ضرایب غیر استاندارد   -3نمودار 

 

در جدول تعهد سازمانی  داری ضرایب تحلیل مسیری در مدل مفهومی بدون نقش واسطه ای  بررسی معنی 
 زیر ارائه شده است: 
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 تعهد سازمانی داری ضرایب تحلیل مسیر در حالت کلی بدون نقش واسطه ای معنی -6جدول 

ضریب  تاثیر
 رگرسیونی 

S.E.  نسبت
بحرانی  

(C.R) 

PVALUE  نتیجه 

چالشی   زای  استرس   --->عوامل 
 تعهد سازمانی

 تایید *** 3.823 0.119 0.357

چالشی زای  استرس   --->  عوامل 
 رضایت شغلی

 تایید *** 4.972 0.192 0.522

 - - - - - رضایت شغلی  --->تعهد سازمانی 

 001/0معنی داری در سطح کمتر از  ***
 

گری   واسطه  بدون  حالت  در  متغیرها  تمامی  برای  مسیری  تحلیل  فوق، ضرایب  جدول  نتایج  اساس  بر 
 (.  P<0.01دار بودند )معنی

در جدول    تعهد سازمانیداری ضرایب تحلیل مسیری در مدل مفهومی با نقش واسطه ای   بررسی معنی 
 زیر ارائه شده است: 

 تعهد سازمانی  داری ضرایب تحلیل مسیر در حالت کلی با نقش واسطه ای معنی -7جدول 

ضریب  تاثیر
 رگرسیونی 

S.E.  نسبت
بحرانی  

(C.R) 

PVALUE  نتیجه 

  --->عوامل استرس زای چالشی 
 تعهد سازمانی

 تایید *** 3.745 0.118 0.347

 تایید 0.04 2.051 0.1 0.142 رضایت شغلی  --->تعهد سازمانی 

  ---> عوامل استرس زای چالشی
 رضایت شغلی

 تایید *** 4.585 0.187 0.466

 001/0معنی داری در سطح کمتر از  ***
 (.  P<0.01دار بودند )بر اساس نتایج جدول فوق، ضرایب تحلیل مسیری برای تمامی متغیرها معنی
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 گیریبحث و نتیجه-6

دهد که اکثریت کارکنان مورد ارزیایب نتایج بررسی در خصوص فراوانی جنسیت افراد مورد مطالعه نشان می
باشند. و همچنین بیشتر پاسخ دهندگان بر حسب تحصیالت لیسانس بود و کمترین دارای جنسیت مرد می  

  30میزان را نیز افراد دارای تحصیالت دیپلم تشکیل می دادند همچنین بیشترین گروه سنی را افراد بین  
سال بیشترین میزان رو به خود اختصاص    10تا    1سال تشکیل می دادند و در نهایت سابقه کاری    40تا  
 ده بودند. دا

نشان داد هنگامی که تعهد    مراحل پیشنهادی بارون و کنینتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق بر اساس  
ای دارد در مرحله اول آزمون بارون و کنی ضریب رگرسیونی عوامل استرس زای  سازمانی نقش واسطه 

ی بر تعهد سازمانی  بود و ضریب رگرسیونی عوامل استرس زای چالش  522/0چالشی روی رضایت شغلی  
به دست آمد هنگامی که در مرحله دوم از مسیر تعهد سازمانی به سمت رضایت شغلی    357/0نیز برابر  

دار بود و ضریب رگرسیونی  ( معنی142/0فلشی ترسیم گردید طبق نتایج به دست آمده این ضریب مسیر )
از   بر اساس  تنزی   466/0به    522/0عوامل استرس زای چالشی روی رضایت شغلی  بنابراین  ل پیدا کرد 

معادله، اثر متغیر برونزاد یا مستقل   به  )تعهد سازمانی(  ایپیشنهاد بارون و کنی چنانچه با ورود متغیر واسطه
که در نتیجه می توان ادعا نمود متغیر    شودگری احراز می پیدا کند واسطه   از گام اول به گام دوم کاهش

 ای دارد.ترس زای چالشی بر رضایت شغلی نقش واسطه تعهد سازمانی در تاثیر عوامل اس
تعهد سازمانی نقش واسطه    گزارش نموده بودکه  (  1392این قسمت از یافته های تحقیق با نتایج خلیفه )

کند.  می  ایفا  سازمانی  شهروندی  رفتار  با  شغلی  رضایت  و  سازمانی  عدالت  بین  رابطه  در  معناداری  ای 
گزا با  همچنین  دارد.  )همخوانی  همکاران  و  رستمی  بود  1394رشات  نموده  گزارش  که  که  (،  داد  نشان 

گرایی تأثیری  بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی تأثیر قوی، مستقیم و معنادار اما بر تعهد سازمانی و مشتری
متوسط، مستقیم، غیرمستقیم و معنادار دارد؛ در ادامه نتایج حاکی از آن است که رضایت شغلی بر تعهد  

گرایی تأثیری متوسط، مستقیم، غیرمستقیم و معنادار   مانی تأثیر متوسط، مستقیم و معنادار اما بر مشتریساز
گرایی تأثیر متوسط، مستقیم و معنادار دارد؛ در نتیجه نقش    دارد، در نهایت تعهااد سازمااااانی بر مشتری

مطابقت    .احراز گردیدگرایی  ای رضایت شغلی و تعهد سازمانی در رابطه بازاریابی داخلی و مشتریواسطه 
 داشت 

نتایج آزمون فرضیه فرعی اول نشان داد که ضریب مسیر متغیر عوامل استرس زای چالشی در تاثیر با 
ر هر دو نمودار معنی دار می باشد و ضریب رگرسیونی این مسیر با توجه به سطح معنی  رضایت شغلی د

دار بود در نتیجه می توان ادعا نمود عوامل استرس  می باشد معنی 0/ 001داری به دست آمده که کمتر از 
ی و همکاران  ( و دانیال1383داری دارد. که با نتایج سلیمان نژاد )زای چالشی در رضایت شغلی تاثیر معنی

 ( که رابطه معنی داری را بین این دو متغیر گزارش نموده بودند مطابقت داشت 1393)
تعهد   بر  تاثیر  در  زای چالشی  استرس  داد که ضریب مسیر متغیر عوامل  نشان  آزمون فرعی دوم  نتایج 

ح معنی داری  سازمانی در هر دو نمودار، معنی دار می باشد و ضریب رگرسیونی این مسیر با توجه به سط
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می باشد که نتیجه می شود عوامل استرس زای چالشی در تعهد سازمانی   001/0به دست آمده که کمتر از  
 ( بود1387داری دارد که مطابق با یافته های یعقوبی و همکاران )تاثیر معنی

لی، معنی آزمون فرضیه فرعی سوم نشان داد که ضریب مسیر متغیر تعهد سازمانی در رابطه با رضایت شغ
  05/0دار می باشد و ضریب رگرسیونی این مسیر باا توجه به سطح معنی داری به دست امده که کمتر از  

 ( می باشد  1389دار می باشد که همسو با یافته های انصاری و همکاران )( معنی 0.04می باشد )
اثیر عوامل استرس زای  ای تعهد سازمانی در تبر اساس آزمون فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر نفش واسطه  

 چالشی بر رضایت شغلی پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می گردد. 
 باشد، توجه داشته کارکنان شغلی رضایت برای هدفگذاری خدمات شهری بیشتر به شهرداری می تواند

 قبال در سازمان برای باالیی تعهد که  می شود این باشند، موجب  راضی شغلشان از که کارکنانی که چرا
به  را بیشتری مشتریان که می شود این کارکنان موجب سازمانی تعهد لذا باشند داشته سازمان اهداف
 آورد خواهد بار به سازمان برای را بازار بیشتری سود و سهم طریق این از  و کنند جذب سازمان سمت

 همین دهد به  رخ دارد، کارکنان امکان به سازمان نکردن توجه  صورت، در هم نتایج بالعکس این البته

 .باشند واقف امر شهرداری به این دلیل
بنابر فرضیه فرعی اول تحقیق و تاثیر معنی دار عوامل استرس زای چالشی بر رضایت شغلی در پیشنهاد  

 می گردد:
به نظر می رسد منابع استرس چالشی شغلی و رضایت شغلی در محیط های کاری متفاوت بایستی شناسایی  

ارائه الگویی از ساختار کار توسط متخصصین بین رشته ای در جهت حذف یا کاهش منابع استرس  شود و با  
زا در رضایت شغلی و نهایتا بهره وری شغلی آنان تامین شود. آموزش موثر کارکنان و مدیران با هدف  

 شناخت کنترل و پیش بینی عوامل بوجود آورنده در این راستا ضروری به نظر می رسد 
ه فرعی دوم تحقیق مشخص گردید عوامل استرس زای چالشی بر تعهد سازمانی تاثیر دارد لذا در  در فرضی

 راستای نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد:
تعهد از عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی است که عوامل موثر بر آن بایستی شناخته شود بایستی تعهد  

ازمانها و به خصوص شهرداری گسترش یافته و توجه بیشتری به  سازمانی به عنوان یک مقوله مهم در س
آن شود از طرفی استرس در بین مدیران و کارکنان دنیای امروز از مقوله های بسایر مهم است که بایستی 

 زمینه های الزم جهت کاهش و مدیریت استرس را فراهم نموده و در این زمینه برنامه ریزی نماید.
اردبیل   یشهرداررعی سوم و تاثیر معنی دار تعهد سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان  بنابر نتایج فرضیه ف

 گردد: پیشنهاد می
مدیران برای روشن شدن هر چه بیشتر کارکنان فهرستی از وظایف محوله را در اختیار کارکنان   -
 قرار دهند.
ا برای نشان دادن نتایج برای اطالع کارکنان از نتایج انجام کارهایشان هر ماه مدیران زمانی ر  -

 کاری کارکنان در نظر بگیرند. 
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باشد  جهت روشن شدن نحوه ارزیابی و نبودن سوال در بین کارکنان که نحوه ارزیابی چگونه می   -
 معیارهای ارزیابی در اختیار کلیه کارکنان قرار گیرد. 

  مقایسه   فرد  ارهایانتظ  با  تواند  می  فهرست  این.داده شود  شاغل  به  شغل  انتظارات  از  فهرستی  -
 گیرند.  قرار مذاکره مورد تعارض  حل برای و روشن شده  مبهم مسائل کلیه شود، تا

 های آموزشی های کارکنان از همکارانشان، و ارائه نتایج آن در دورهشناسایی نوع درخواست  -
 برآید.منطقی کردن حجم نقش به طوری که یک فرد به صورت منطقی از عهده انجام آن   -
 های بین کارکنان جهت ایجاد محیطی ساکت و به دور از تنش دخالت مدیران در جر و بحث  -

کارکنان در کاهش عوامل استرس زای شغلی از روشهای رفتاری و ادراکی برای کاهش عوامل استرس    -
هایی که فرد در هنگام استخدام  اولویت زا استفاده کنند بدین ترتیب که با جلب حمایتی شهروندان و تغییر  

 برای خود تعریف کرده بتواند با کاهش عوامل استرس زا احساس رضایت شغلی بیشتری داشته باشد. 
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Investigating the mediating role of organizational 

commitment in the impact of challenging stressors on 

job satisfaction in Ardabil Municipality employees 

 
Shahram Bagzadeh, Mohsen Jalili, Mohsen Golzadeh 

 

 
Abstract  

The present study was conducted with the aim of investigating the impact of 

challenging stressors on job satisfaction with the mediating role of 

organizational commitment in Ardabil Municipality. This research is applied 

in terms of purpose and descriptive in terms of data collection. The statistical 

population of the research consists of 600 contract employees of Ardabil 

Municipality, and the sample size is 185 people based on Homan's method. In 

this research, due to the possibility of dropping and non-return of the 

questionnaires, the sample size was 200 people. Sampling method It was also 

a simple relative randomness (partition from each region). To collect 

information from standard questionnaires of challenging stressors based on 

the theory of Colequote (2010) with 3 components; Lack of time, complexity, 

and responsibility. Minnesota job satisfaction variable based on Homan 

(2012) with six dimensions; Payment system, job type, advancement 

opportunities, organizational climate, leadership style, and physical 

conditions, as well as organizational commitment variable based on Balfour 

and Kessler (1996) with three dimensions; Exchange commitment, attachment 

commitment and replication commitment have been used. To analyze the 

research hypotheses, the structural equation model was used using Amos 

software. The findings of the research show that the variable of organizational 

commitment plays a mediating role in the impact of challenging stressors on 

job satisfaction.  

 

Keywords: organizational commitment, challenging stressors, job 

satisfaction, municipality 
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 مدیریت سرمایه فرهنگی مدیران مدارس مدل یابی ساختاری 

 

 3*ساسان شکری ، 2اجیرلو  جمال شفایی، 1فخیمی حسن خانلو نقی 

 
 1401 تیر  30: رشیپذ خیتار              1401 خرداد 20: افتیدر خیتار

 
 

  یدهچک
کارکنان در سراسر   ینامشهود است و خرد جمع یی دارا کیملموس و هم  یی دارا کیهم  ی فرهنگ هیسرما

  ایکه به صورت ماهانه    ستین  ی ا  فهیفقط وظ  ن یآن بر جامعه است. ا  ریدر سازمان و تأث  یخطوط تجار
از سنجش عملکرد ساالنه بسته شود. سرما  دییتأ  یفصل   ،یمال  هیبرخالف سرما  یفرهنگ  هیشده و پس 

ارزش خالص   ایدرآمد    ،یتوان با اعداد مال  یرا نم  ینگیقدن  هیو سرما  ینظارت  هیسرما  ،یاقتصاد  هیسرما
  ، یرفتار  یهاسروکار دارد که شامل جنبه  یانسان  هیبا سرما  گر،ید  یاز سو  یفرهنگ  هیکرد. سرما  یریاندازه گ
درآمد   ینیبشیپ  یهامدل   ،یچرخه عمر محصول و طراح  یهاتا روش شودیها و دانش کارکنان ممهارت

پرسشنامه   یابیبا هدف مطالعه و هنجار  ق یتحق  نی. اشودیها اجرا ماز داده  یادیز  تیو رشد، که در برابر جمع
 تیریمدارس شهرستان پارس آباد بر اساس پرسشنامه استاندارد شده مد رانیمد یفرهنگ هیسرما تیریمد

در بین  ساده    یتصادف  یری( به روش نمونه گ1399)  یرچیدم  فهیو وظ  یزاده آرانچ  یمم  یفرهنگ  هیسرما
 یفرهنگ  هیسرما  تیریاز آن است که مدل مد  یحاک  قیتحق  یها  افتهیگرفت.  انجام  نمونه آماری    325

 .الزم هست ییایو پا یروا یدارا رانیمد
 

 مدارس ،یفرهنگ هیسرما ،یفرهنگ هیسرما تیری، مد هی: سرماها دواژهیکل 

 

 

 مقدمه -1
را   ییها دهیاز پد ی فیشود که ط  یدر نظر گرفته م ی در انسان شناس ی مفهوم محور ک یفرهنگ به عنوان 

در همه    ی فرهنگ  اتیشود. کل  ی منتقل م  یدر جوامع انسان  یاجتماع  یریادگی  ق یکه از طر  ردیگ  ی در بر م
بشر ا  یم  افت ی  یجوامع  ب  نهایشود.  اشکال  موس  ی انیشامل  هنر،  آ  ، یقیمانند  و    ن،ییرقص،  مذهب 

 
 و دبیر آموزش و پرورش پارس آباد مغان  مدیریت دولتیکارشناسی ارشد موخته آنش ا د 1
 نش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و دبیر آموزش و پرورش پارس آباد مغان ا د 2
 (* مسئول سندهینو) رانیا  اباد،   پارس ،  دبیرستان المهدی آباد،  پارس پرورش و آموزش ، متوسطه  آموزش 3
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فرهنگ    یکیزیف  انیب  یپناهگاه و لباس است. مفهوم فرهنگ ماد  ،یمانند استفاده از ابزار، آشپز  ییهایفناور
فرهنگ مانند اصول    یماد  ریغ  یکه جنبه ها  یدر حال  رد، یگ  یو هنر را در بر م  یمعمار  ،یمانند فناور

  اتیفلسفه، ادب ،ی(، اسطوره شناسیعااجتم ی و نهادها یاسیسازمان س یها  وهی)شامل ش یسازمان اجتماع
، 1)ماسیونیس و همکاران   جامعه است  کیناملموس    یفرهنگ  راثی (، و علم، میو شفاه  ی)هر دو(. کتب

عبارت است    یفرهنگ  هیاست. سرما  ادیز  اریدر سازمان مانند جامعه بس  یفرهنگ  هیسرما  تیاهم(.  53:  2011
 یبرابر  یهافرصت  یاجتماع  دانیو م  دهدیفرد قرار م  اریجامعه در اخت  کیکه   ییهاها و شناختاز مهارت

ها سود ببرند که  فرصت   نیاز ا توانندیم  ییهاتنها آن   کنیل  کند،ی آن جامعه فراهم م  یهمه اعضا  ی را برا
 (.2019، 2دال زیال ) ها را داشته باشندفرصت نیمهارت جذب ا

ای، بستر فرهنگی خاص خود را داشته و هرگونه تحلیلی هر مدرسه با توجه به موقعیت مکانی و منطقه
درباره مسائل مدرسه نیازمند شناخت این بستر است. توفیق امر مدیریت در گرو شناخت صحیح از منابع  

ها  ها و ترغیب آنان به کوشش در جهت دستیابی به اهداف سازمانان آنانسانی و برقراری روابط مناسب می
 (. 1390است )راد و همکاران، 

  ح یتوض  یبرا  یرا به عنوان راه  یفرهنگ  هیسرما  دهیا  ،یجامعه شناس فرانسو  ،3ویبورد  ریپ  1970در دهه  
اجتماع  یچگونگ داد. کارل مارکس   یانتقال قدرت در جامعه و حفظ طبقات  بود سرما  4توسعه    ه ی معتقد 
  ه یمعتقد بود که سرما  ویکند. بورد  یم  کته ید  یشما را در نظم اجتماع  تی( موقعیی)پول و دارا  یاقتصاد
  ی شتریب  هیهر چه سرما  ویبورد  یمارکس و هم برا  یکند. هم برا  یم  فایا  یفینقش مهم و ظر  یفرهنگ

 فیبا فرهنگ مشروع در جامعه« تعر  ییرا »آشنا  یفرهنگ  هیسرما  و یبورد  .دیقدرتمندتر هست  دیداشته باش
 یفرهنگ  یهاه یکه سرما  دیرا د  ییها. او خانواده میبنام  « یکه ممکن است آن را »فرهنگ عال  یزیکرد. چ

و صحبت    یخیتار  یهاو مکان   هاینها به تئاتر، گالربردن آ  ، یقیرا با آشنا کردن فرزندانشان با رقص و موس
 . (2010، 5)هلدن  کنندیشام به آنها منتقل م زیو هنر سر م اتیدر مورد ادب

در   دتری. کار جد8شده   نهیو نهاد  7افتهیتجسم    ،6ینیکرد: ع  ییرا شناسا  یفرهنگ  هیسه منبع سرما  ویبورد
  ی و خرده فرهنگ  یمل  ، یعاطف  ،ی ، اشکال فنانیاز دانشگاه  ی عیوس  فی توسط ط  ی فرهنگ  ه یسرما  دهیمورد ا
 . (258:  2009و همکاران، :  9)بنت  فهرست اضافه کرده است نیرا به ا یفرهنگ هیسرما

از فرهنگ    یعیوس  فیکه در مورد ط  ابدییتجسم م  یتوسط فرد  دیمفهوم جد   نیدر ا  « یفرهنگ  هی»سرما
راحت به  و  است  و شا  یآگاه  ارزش  بحث م  یهایستگیدر مورد  تواناکندی آن  و مهارت  با تجربه  به    یی. 

 
1 Macionis 
2 Dalziel 
3 Pierre Bourdieu 
4 Karl Marx 
5 Holden 
6 Objective 
7 Embodied 
8 Institutionalised 
9 Bennett et al  
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شبکه    کی  جادیا  ،همکارگفتگو با    ،یشود: مصاحبه شغل  یمشخص م  ت یدانش مناسب در هر موقع  یریکارگ
 .( 2021وهمکاران،  1)باگرا رهیو غ یکار

 یشود به کودکان کمک م  یخانواده ها منتقل م   قی که از طر  یفرهنگ  هیدهد که سرما  یشواهد نشان م
تا در مدرسه بهتر عمل کنند. نظام آموزش   هیکه با کسب سرما  یتفکر  یدانش و روش ها   یبرا  یکند 

افراد    به  ی فرهنگ  هیسرما  ،یاست، ارزش قائل است. در بزرگسال  افتهیتوسعه    ، یو رسم  ی انتزاع  ،یفرهنگ
 یهابه حرفه   یدارند و به نوبه خود دسترس   یمشابه   اتیکه دانش و تجرب  یزرگساالنتا با ب  کندیکمک م

) هالتگویست    ارتباط برقرار کنند  کنند،یمثال در دولت را کنترل م  یمعتبر، برا   یرهبر  یهاپردرآمد و نقش 
 (2022، 2ولیدگران  
  یی کند، شناسا  ی موجود استفاده م  ینظرسنج  یکه از داده ها  یفرهنگ  هیدر مطالعات سرما  یچالش اصل

( در مورد مشکالت  2002)  وانیهستند. سال  ی فرهنگ  هیسرما  دیکاند  یارهایاست که مع  یشیمایپ  یرهایمتغ
داده ها  یفرهنگ  هیمناسب سرما  یتوسعه شاخص ها م  ینظرسنج  یاز مجموعه    دهد   یموجود هشدار 

 (.  2022،  3)استاپ فورس و گایل 
در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که پرسشنامه سرمایه فرهنگی مدیران در میان  

تعیین  مدیران مدارس شهرستان پارس اباد هنجاریابی و ساختارسنجی نمائیم. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر  
 می باشد. مدیریت سرمایه فرهنگی مدیران در مدارس پارس آباد مغانروایی 

 

 ادبیات نظری سرمایه فرهنگی-2
  ز ی متما  یهای ژگیشناخت و  یبرا یاست، در تالش   افتهیدر حوزه هنر و فرهنگ بسط    هیمفهوم سرما  راً،یاخ

که    ییهاروش  دنیکش  ریو به تصو  ،یاهیسرما  یهایی به عنوان دارا  یفرهنگ  یکاالها   ریو سا  یآثار هنر
. شتریب  ید کاالها و خدمات فرهنگیتول  ینهاده ها، برا  ری. با ساکنندیآنها مشارکت م  بیدر ترک  هاییدارا  نیا

 ز یمتما  یفرهنگ  هیدر مورد سرما  یزیچه چ  شکل گرفته است.    یفرهنگ  هیسرما  یمفهوم اقتصاد  نیبنابرا
 .(2000، 4)اولی باری  شده است شنهادیاست ؟ دو احتمال پ

  ی هستند که اتفاقاً کاالها   یفرهنگ  یصرفاً کاالها  یفرهنگ  هیکرد که اقالم سرما  شنهادیتوان پ  یاول، م
  ی فیتعر  نی. چنیمصرف  یشده است( نه کاالها  فیفصل تعر  نیا  یکه در ابتدا  ییهستند )به معنا  یا  هیسرما

 . (419:  2020، 5) توز و ناوارت   است یفرهنگ یکاال کی فیمستلزم تعر
برا  نیگزیجا  کردیرو  کی  دوم، پربارتر(  احتماالً  م  یفرهنگ  هیسرما  فیتعر  ی)و  انواع   توان ی را  بر حسب 

را در نظر  یخیتار یسایساختمان کل کیارائه کرد.  آورند،یبه وجود م یفرهنگ یهاییکه دارا ییهاارزش
است  دیریبگ داشته    متیق  کی. ممکن  مستغالت  و  امالک  به عنوان  بالقوه  ارزش    کیو    باشد،فروش 
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 یارهایمع  نیحفظ آن. اما ا  یبرا  نه یمردم به پرداخت هز  لیمثال، با تما  ی برا  شود، یم  یریگاندازه   یربازاریغ
ساختمان را نشان دهند:    یارزش فرهنگ  ی دگیچیکامل و پ  فیآن ممکن است نتوانند ط  «ی»ارزش اقتصاد

کرد، ممکن است در طول   انیب   یصورت پول هآن را ب  توان یداشته باشد که نم یمذهب ت یممکن است اهم
 رهیمکان و غ  ای  تیهو  داشته باشد. سبک ها، ممکن است به عنوان نماد عمل کند  یبر معمار  یریزمان تأث

ناوارت توز و  ا  هر   .(420:  2020  ،)  از  تعر  نیکدام   ی های ژگیو  یبه بررس  توانیشود، م   رفتهیپذ  فیدو 
ممکن    ی فرهنگ  ه یپرداخت. سرما  م،یکه مطرح کرد  یاه یانواع سرما  ریبا سا  سه یدر مقا  ی فرهنگ  هیسرما

و    یملموس در قالب آثار هنر  یفرهنگ   هیاست به دو صورت ملموس و ناملموس وجود داشته باشد. سرما
 . (426: 2020) توز و ناوارت،  دیآ یبه وجود م یراثیم یمه ها و بناهاها و مجس ینقاشمصنوعات مانند 

  ی« اجتماع  دیو بازتول  یفرهنگ  دی بازتول»را در مقاله    ی فرهنگ  هیو ژان کلود پاسرون اصطالح سرما  1ویبورد  ریپ
( و در کتاب 1985)  «هیاشکال سرما»مفهوم را در مقاله    نیا  ویکردند. سپس بورد  فی( ابداع و تعر1977)

تا توض1996: مدارس نخبگان در حوزه قدرت )یاشراف دولت داد  توسعه  و    حی(  )دانش  آموزش  دهد که 
باالتر در    یاجتماع  گاهیبه جا  یاب یدر دست  ی کند. تحرک اجتماع  یفرد فراهم م  کی(  یفکر  یمهارت ها

 (.1986، ویبورد) جامعه
ها عبارت است از مهارت  یفرهنگ  هیاست. سرما  ادیز  اریبس  در سازمان مانند جامعه  یفرهنگ  هیسرما  تیاهم

همه    یرا برا  یبرابر  یهافرصت  یاجتماع  دانیو م  دهدی فرد قرار م  اریجامعه در اخت  کیکه    ییهاو شناخت 
ها سود ببرند که مهارت جذب  فرصت ن یاز ا  توانندیم ییهاتنها آن  کنیل کند،ی آن جامعه فراهم م یاعضا

 (.2019، 2دال زیال) ها را داشته باشندفرصت نیا
 تواند به سه شکل وجود داشته باشد:    یم یفرهنگ هیسرما

 مدت ذهن و بدن.  یطوالن التیبه صورت تما یعنی افته،یتجسم سرمایه در حالت 
آالت و    نیکتاب، لغت نامه، ابزار، ماش  ر،ی)تصاو  یفرهنگ  یدر قالب کاالها  افته،ی  تینیع  هیدر حالت سرما

 است.   رهیها و غ یمسئله پرداز ، ها هینظر نیا ینقدها  ایها  هیتحقق نظر ای ی( که ردپارهیغ
همانطور که در مورد مدارک    رای جدا شود، ز  دیکه با  یسازت ینیاز ع  ی شده، شکل  نهینهاد  سرمایهدر حالت  

  ن یتضم  شودیکه فرض م  بخشدی م  یفرهنگ  هیرا به سرما  لیکامالً اص یهاییدارا  شود،یم  دهید  یلیتحص
 (. 18: 1986، 3)رچاردسون کندیم

فرزندان نقش   یمهارت اجتماع ی ریگدر شکل  نیوالدبیان می دارند که  (1401)ی خرمائی و  اردان یفیشر
  یو فرهنگ  یاجتماع  هیفرزندان بر اساس سرما  یاجتماع  یهامهارت  نییرو تب  نیدارند، از ا  یمهم  اریبس

ابراهیمی و    .  فرزندان بود  یمنف  جاناتیدر برخورد با ه نیوالد  یهاسبک  یابا توجه به نقش واسطه   نیوالد
می پردازد و بیان می  بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی بر اعتماد اجتماعی  ای به    مقاله  ( در 1395همکاران )
یکی از ابعاد اصلی سرمایه اجتماعی که نقش مهمی را در برقراری ارتباط بین افراد ایفا می کند،  دارند که  

در جامعه است که پیامد آن تقویت    اعتماد اجتماعی است. اعتماد اجتماعی از عوامل موثر در ایجاد نظم

 
1 Bourdieu 
2 Dalziel 
3 Richardson 
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نسجام اجتماعی است. به نظر می رسد که سرمایه فرهنگی نقش مهمی را در تبیین اعتماد اجتماعی داشته  ا
درآمد در سراسر مناطق    یو نابرابر  ی فرهنگ  هیسرما  مقاله با عنوان »  ( در2022و همکاران )1  یتوباج  باشد.  

اند، اما  شناخته شده یمحل ینابرابر ینیبش یبه عنوان پ یخیتار یفرهنگ ینهادها« بیان می کند که ایتالیا
(   2022و همکاران )  2گویلهرم طور کامل روشن نشده است.  مدرن به  ی فرهنگ  یهانگرش  کنندهل یاثر تعد

 دهیپد  کیمهاجرت  ی« بیان می دارد که  ریو فرهنگ پذ  ی فرهنگ  هیمهاجرت، سرمادر مقاله ای با عنوان »
اند و به  گذشته در سراسر جهان حرکت کرده  یهادر طول هزاره   یمتعدد  لیها به دالانسان .  ستین  ریاخ
  ، یدر زبان اصل ییاگر تفاوت ها ژهیبه و  د،یفرهنگ جد کیحرکت ادامه خواهند داد. حرکت به سمت  نیا

کند.   جادیا یریرا در فرهنگ پذ  ی مشکالتتواند  یوجود داشته باشد، م ره یو غ دن یلباس پوش ،ییغذا میرژ
) فخیمی و وظیفه دمیرچی،    ستین  کسانیدر استقرار پس از مهاجرت    ای  ندیتجربه مهاجرت در طول فرآ

1401.)    

 

 تعریف متغیرها و مدل مفهومی تحقیق-3
پرسشنامه   اساس  بر  تحقیق حاضر  مفهومی  مممدل  فرهنگی  سرمایه  آرانچ  یمدیریت  وظ  یزاده    فه یو 

فرهنگ،    یدر راستا  یتکنولوژ  ، ی دسترس  زان یفرهنگ مدارس، ارائه خدمات؛ مبا یازده بعد؛  (  1399)  یرچیدم
 یراهبردها  ، یاقدامات فرهنگ  ،یانسان  یها  هیسرما  تیریمد  ، ییو پاسخگو  یهوشمند  ، یتعهد، ادراک فرهنگ

 آورده شده است.  1ی می باشد که در شکل ریجامعه پذ ،یفرهنگ
ی و عملیاتی شوند که در ادامه بدان  مفهوم  فی تعرست مفاهیم کلیدی  قبل از پرداختن به مضوع بهتر ه

 پرداخته شده است: 
است که فرد در طول عمر    یزندگ  اقیاز آداب و سنن و سبک و س  ی فرهنگ شامل مجموعه ا :فرهنگ 

 .(1395 ، یرچیدم فهیدهد ) وظ یمختلف از خود بروز م یطیمح طیدر شرا
  ی منفعت م ایرا که به صاحبش ارزش  یزیتواند هر چ یاست که م یاصطالح گسترده ا هیسرما : هیسرما

  یمال یها ییدارا ا یمانند اختراعات،  ی معنو تیآالت آن، مالک نیکند، مانند کارخانه و ماش فیبخشد، توص
اغلب   ه یسرماشود،  ریتعب هیکه ممکن است خود پول به عنوان سرما  یفرد. در حال کی ایکسب و کار  کی

نقد برا  یبا پول  تول  یمرتبط است که  ،    ویشود )هارگر  یبه کار گرفته م  یگذار  هیسرما  ای  یدیمقاصد 
2022). 
عقل، سبک گفتار،    الت،یفرد )تحص  کی  ی اجتماع  یها  ییشامل دارا  ی فرهنگ  هیسرما  ی:  فرهنگ  هیسرما

دهد    یشده ارتقا م  یجامعه طبقه بند  کیرا در    ی( است که تحرک اجتماعرهیو غ  دنیسبک لباس پوش
 . (2009)هارپر اسکات و سامسون ، 

  رانیمد یفرهنگ هیسرما تیریمد مدل نمودن  یاتیعملی در این تحقیق ،  فرهنگ ه یسرما ت یریمدمنظور از 
 می باشد. ( 1399) یرچیدم فهیو وظ یزاده آرانچ یاز مدل ارائه شده توسط مم
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 مدل مفهومی تحقیق  -1شکل 

 

 روش شناسی تحقیق -4
از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادها از    قی تحق  ن یاو    است  کمیپژوهش    نیدر ا  ق یروش تحق
باشد  یشیمایپ  ق ینوع تحق مدارس شهرستان    رانیمد  هیپژوهش، کلدر پژوش حاضر    یجامعه آمار  .می 

 مدیر می باشد.  نفر  567تعداد آنها می باشند که  آبادپارس 
در مدل تحلیل تعداد حجم نمونه  هنجاریابی سرمایه فرهنگی  شاخص در پرسشنامه    47با توجه به وجود  

  ن ی در ب  350 شتریب نانیاطم یپرسشنامه که برا 329 یعنی در نظر گرفته شدنفر  7هر عامل  یبراعاملی 
روش نمونه گیری نمونه    قرار گرفت.  لیو تحل  هیپرسشنامه مورد تجز  325  تایگردد و نها  عیتوز  یجامعه آمار

 گیری تصادفی ساده اتخاذ گردید.
 یبه داده ها  یابیدست  یاطالعات برا  یجمع آور  یاز پرسشنامه به عنوان ابزار اصل  استفادهدر این تحقیق  

  ی زاده آرانچ  ی)مم  ران یمد  یفرهنگ  هیسرما  تیریپرسشنامه استاندارد مدبرای این منظور از    مورد نظر بود
 استفاده گردیده است.  گویه در دو بخش دموگرافیک و سواالت اختصاصی  47با    (1399  ،یرچیدم  فهیو وظ

  گردیده که برای این منظور تعداد  استفاده  تحقیق  پرسشنامه  پایایی  سنجش   برای  کرونباخ  آلفای  آزمون  از
( نشان می دهد که با توجه به ضرایب  1و نتایج جدول )  گردید  پخش  آماری  جامعه  بین   در  پرسشنامه  30

مدیریت
سرمایه 
فرهنگی

فرهنگ 
مدارس

ارائه خدمات

میزان 
دسترسی

تکنولوژی در 
راستای 
فرهنگ

تعهد، ادراک 
فرهنگی

هوشمندی و 
پاسخگویی

مدیریت 
سرمایه های 

انسانی

اقدامات 
فرهنگی

راهبردهای 
فرهنگی

جامعه پذیری
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می باشند می توان گفت: که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی    7/0بدست آمده برای پرسشنامه که بزرگتر از  
 برخوردار است.  

 آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق  -1جدول 

 ابعاد ضریب آلفای  

 فرهنگ مدارس  83/0

 ارائه خدمات   79/0

 ی دسترس زانیم  81/0

 فرهنگ  یدر راستا یتکنولوژ  85/0

 تعهد 88/0

 یادراک فرهنگ 79/0

 یی و پاسخگو یهوشمند  82/0

 ی انسان یها هیسرما تیریمد  91/0

 یاقدامات فرهنگ  90/0

 یفرهنگ یراهبردها  87/0

 ی ریجامعه پذ  81/0

  نشیاستخراج ب  یداده ها برا  لیو تحل  ه یو تجز  یمدل ساز  ،یجمع آور  ندیداده ها فرآ  لیو تحل  هیتجز
  لیانجام تحل  یبرا  یمختلف  یها   کیکند. روش ها و تکن  ی م  یبانیپشت  یریگ  میاست که از تصم  ییها

ی استفاده گردیده است .   عامل  لیحلبرای تجزیه و تحلیل از  ت   وجود دارد.  ق یبسته به صنعت و هدف تحق
توزیع داده ها آزمون کشیدگی و چولگی و برای تعیین فراوانی پاسخ ها    همچنین برای سنجش و تشخیص

 و پاسخگویان از آزمون های توصیفی استفاده گردیده است. 

 

 تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق-5
تحل   ه ی تجز  فرآ   ل ی و  عنوان  به  تبد   ز ی تم   ند ی داده ها  مدل ساز   ل ی کردن،  برا   ی و    ی داده ها 

  ل ی و تحل   ه ی شود. هدف از تجز   ی م   ف ی تعر   ی تجار   ی ر ی گ   م ی تصم   ی برا   د ی کشف اطالعات مف 
ده    ل ی و تحل   ه ی بر اساس تجز   ی ر ی گ   م ی از داده ها و تصم   د ی داده ها استخراج اطالعات مف  دا

است.   تجز   ک ی ها  از  ساده  تحل   ه ی مثال  ا   ل ی و  ها  تصم   ن ی داده  زمان  هر  که  در    ی م ی است 
م   ی زندگ  خود  است    م، ی ر ی گ   ی روزمره  فتاده  ا تفاق  ا قبل  دفعه  آنچه  به  کردن  فکر  ا    ا ی با  ب

تصم  آن  نتخاب  فاق   م ی ا ت ا چه  م   ی خاص  فکر  فتاد،  ا ا م ی کن   ی خواهد  جز    ست ی ن   ی ز ی چ   ن ی . 
تصم   نده ی آ   ا ی گذشته    ل ی تحل  و  برا   ی ر ی گ   م ی ما  آن.  اساس  گذشته    ی بر  خاطرات    ا ی آن، 
آور   نده ی آ   ی اها ی رو  را جمع  برا م ی کن   ی م   ی خود  نا ب تجز   ی ز ی چ   ن ی .  تحل   ه ی جز  ها    ل ی و  داده 

کار ست ی ن  همان  اکنون  تحل   ی .  تجار   ی برا   لگر ی که  م   ی اهداف  نجام  تجز   ی ا و    ه ی دهد، 
نام   ل ی تحل  ا   ی م   ده ی داده  شامل    ن ی شود.  اول  بخش  است.  شده  ئه  را ا بخش  دو  در  فصل 
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طر   ست ا   یی ها افته ی  از  توص   ق ی که  دادن    ی ف ی آمار  نشان  جهت  صرفا  که  آمده  بدست 
آمار   ی شناخت   ت ی جمع   ی ها ی ژگ ی و  دوم    ق ی تحق   ی جامعه  بخش  و  است  ا    یی ها افته ی حاضر  ر

ز آمار استنباط   رد ی گ ی در بر م   است.   ده ی حاصل گرد   ی که ا
 

  ک ی دموگراف   ل ی تحل - 1- 5
ن   یی ها   آماره  وا فرا جمله  ن   ی از  وا فرا درصد  توص   ی و  ها کمک    ف ی در  آن شناخت  و  ها  نمونه 

ا کند   ی م  توز   ن ی . در  ن   ع ی بخش نحوه  وا نمونه    الت ی تحص   ت، ی جنس   ی فرا و سابقه خدمت در 
 . شود ی مورد مطالعه نشان داده م 

ن   ع ی توز  وا د که   ت ی جنس   ی فرا دا با    ن ی شتر ی ب   نشان  به مرد  نمونه مربوط  فراد    53نفر و  173ا
م  بر باشد   ی درصد  برا نمونه  در  زنان حاضر  تعداد  با   147  .  و    45نفر  است  درصد    2درصد 

ند  ده ا  . هم پاسخ ندا
ن   ع ی توز  وا فراد   الت ی تحص   ی فرا ا با سطح تحص   81نشان داد که    ا و تنها     سانس ی ل   ی ل ی درصد ب
تحص   17 ا سطح  ب ل   ی ل ی درصد  م   سانس ی فوق  باالتر  و     ی و  ند.    2باشد  ا نداده  پاسخ  درصد 

ا سطح تحص  ن   ن ی شتر ی ب   سانس ی ل   ی ل ی افراد ب وا   .را در نمونه دارند   ی فرا
ن   ع ی توز  وا م   زان ی م   ی فرا نشان  افراد  که    ی سابقه  پاسخگو   24دهد  سابقه    ی درا   ان ی درصد 
ل  ز    ت ی فعا ا ا   38سال،    10کمتر  تا    11  ن ی ب   ی درصد سابقه  درصد سابقه    36سال،    20سال 

ا    21  ن ی ب   ی ا  را   30سال ت رند. افراد دا ن   ن ی شتر ی ب   20- 11سابقه خدمت    ی سال دا وا را    ی فرا
و   ن ی . و کمتر دهند   ی به خود اختصاص م  ن فرا سال    10  ر ی ز   ی باال   ی مربوط به تجربه کار   ی ا

ند   2است.   ده ا  .درصد پاسخ ندا
 

 ساختاری مدل   ل ی تحل - 5-2
 

در    ران ی مدیریت سرمایه فرهنگی مد سوال تحقیق مدل یابی ساختاری مدل  

 مدارس پارس آباد مغان چگونه است؟ 
سوال فوق استفاده شده است. مدل    ل ی تحل   ی از  تحلیل عاملی تأییدی  برا   ق ی تحق   ن ی در ا 

شامل   اصل   ر ی متغ   11تحقیق  فرع   47و    ی پنهان  شده  مشاهده  جهت    ی متغیر  باشد.  می 
فزارها   ل ی و تحل   ه ی تجز   استفاده شده است.   SPSSو    AMOS  ی آمار   ی داده ها از نرم ا
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تعیین    2و چولگی   1کشیدگی  های  شاخص نتایج   استفاده شده است.    نرمال بودن داده هابرای  بر اساس 
  - 032/0و کشیدگی آنها بین  - 237/0تا  -284/1بین  هاآیتم چولگی تمامآزمون نرمال بودن شاخص ها 

 بر این اساس همه متغیرها دارای توزیع نرمال می باشند.    27و  25و   47بجز سواالت  قرار دارد. 137/6تا 
نمونه استفاده شده است. بر اساس   حجم بودن برای تعیین مناسب 3بارتلت  های آزمون کرویت از شاخص

  جهت این از عاملی تحلیل انجام جهت تحقیق این در نمونه  حجم کفایت ( »شرط1389قیومی ) و مومنی
 معناداری  ارتباط  متغیرها  بین  و   نیست  همسانی  و   واحد  ماتریس  یک  متغیرها  بین  همبستگی  ماتریس   که  است 
  ص)  دارد«  وجود  متغیرها  همبستگی  اساس  بر  جدید  های  عامل  تعریف  و  شناسایی  امکان  و  داشته  وجود
   .(198 و194

 برای مناسب بودن حجم نمونه    KMOآزمون بارتلت و 2جدول 

 0/894 بارتلت  کرویت آزمون های شاخص

 9132/591 2آزمون خی
 1128 درجه آزادی

 0/000 سطح معنی داری

 

 می درصد 5 از و کوچکتر 000/0برابر با  بارتلت آزمون داری معنی دهد که سطحنشان می 2نتایج جدول 
  ها داده  یک( تناسب  به  نزدیک)  است   894/0  برابر  4KMOشاخص  مقدار  که  آنجایی  از  همچنین  و   باشد
که مدل مفروض، داده  دهدیدو نشان م یبرازش کا ییکویآزمون ن جینتا عاملی خوب است. تحلیل برای

 برازش کرده است.   یها را به خوب
به دلیل آن که سازه ها در سطح رضایت بخش پایایی هستند، در رابطه با کیفیت مدل اندازه گیری برای  
نمونه کامل، می توان اطمینان داشت. با استفاده از نرم افزار آموس مدل اندازه گیری مورد برازش قرار 

آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود، چهار    3ی کلی برازش در جدول  گرفت. مقدار شاخص ها
در محدوده قابل قبول است،    بای( تقر RMSEAشاخص برازش در محدوده قابل قبول است و شاخص )

. بنابراین مدل مورد تایید  ردیدر محدوده قابل قبول قرار گ  دیشاخص برازش با  3حداقل    نکهیبا توجه به ا
 است. 

 مدل برازش کلی های مقدار شاخص  :3جدول 

 مقدارمدل  شاخص و محدوده قابل قبول

GFI 902/0 

AGFI 852/0 

 
1 Kurtosis 
2 Skewness 

3 Bartlett's test of sphericity 

4 Kaiser Meyer Olkin 
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NFI 914/0 

RMSEA 065/0 

TLI 865/0 

CFI 910/0 

 150/3298 کای اسکوئر 
 1024 درجه آزادی

 000/0 سطح معنی داری

 
  آزمایشی   مرحله  در  معیار  به  وابسته  و  منطقی  روایی  گیرد.  قرار  تایید  مورد  باید  نیز  تحقیق  ابزار  روایی  طرفی  از

 بارهای   شد. مقدار  بررسی  کامل  نمونه   از  استفاده  با  افتراقی(  و  سازه )همگراروایی  و  گرفت  قرار  تایید  مورد
 هستند آن  ( نشان دهنده5/0عاملی زیاد )حداقل  کند. بارهایمی بررسی را  ها سازه  همگرای روایی عاملی

 هستند.  همگرا مشترک موضوعات برخی  روی ها بخش که
به منظور تعیین روایی سازه ابعاد مدیریت سرمایه فرهنگی مدیران از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده 

های یک مجموعه متغیرهای اندازه گیری شده  گردید. در این روش هدف، یافتن متغیرهای مکنون یا سازه
 است.  با استفاده از رواسازی تحلیل عاملی 

 
مدل کلی و نهایی این تحقیق با استفاده از نرم افزار اموس مورد تحلیل قرار گرفت. از آنجایی که نرم افزار  

دهد، بلکه مقدار وزن رگرسیونی )بتا( را  ( را روی مدل تحقیق نشان نمیtآموس مقدار معنی داری تی )
 دهد. نمایش داده و مقدار تی را تحت عنوان وزن رگرسیونی نمایش می

 C.Rآزمون : وزن رگرسیونی و 4جدول 
   

Estimate S.E. C.R. P Label 

F1 <--- culturalcaptal 1.000 
    

F2 <--- culturalcaptal 1.994 .286 6.974 *** 
 

F3 <--- culturalcaptal 1.991 .282 7.064 *** 
 

F4 <--- culturalcaptal 1.688 .251 6.725 *** 
 

F5 <--- culturalcaptal 1.902 .281 6.757 *** 
 

F6 <--- culturalcaptal 1.583 .247 6.420 *** 
 

F7 <--- culturalcaptal 1.477 .227 6.512 *** 
 

F8 <--- culturalcaptal 1.385 .215 6.435 *** 
 

F9 <--- culturalcaptal 1.716 .263 6.519 *** 
 

F10 <--- culturalcaptal 1.962 .296 6.618 *** 
 

F11 <--- culturalcaptal 1.433 .244 5.869 *** 
 

q45 <--- F11 1.000 
    

q46 <--- F11 1.156 .128 8.999 *** 
 

q47 <--- F11 .934 .138 6.786 *** 
 

q43 <--- F10 1.000 
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q44 <--- F10 .905 .090 10.076 *** 
 

q40 <--- F9 1.000 
    

q41 <--- F9 1.022 .083 12.261 *** 
 

q42 <--- F9 .980 .088 11.135 *** 
 

q36 <--- F8 1.000 
    

q37 <--- F8 1.365 .120 11.382 *** 
 

q38 <--- F8 1.386 .122 11.368 *** 
 

q39 <--- F8 .885 .106 8.322 *** 
 

q31 <--- F7 1.000 
    

q32 <--- F7 1.056 .087 12.079 *** 
 

q33 <--- F7 1.004 .085 11.871 *** 
 

q34 <--- F7 .989 .089 11.172 *** 
 

q35 <--- F7 1.119 .097 11.522 *** 
 

q28 <--- F6 1.000 
    

q29 <--- F6 1.081 .089 12.180 *** 
 

q30 <--- F6 .955 .086 11.068 *** 
 

q23 <--- F5 1.000 
    

q24 <--- F5 1.110 .084 13.136 *** 
 

q25 <--- F5 1.013 1.332 .761 .447 
 

q26 <--- F5 .865 .073 11.780 *** 
 

q27 <--- F5 .939 .141 6.681 *** 
 

q19 <--- F4 1.000 
    

q20 <--- F4 1.209 .085 14.273 *** 
 

q21 <--- F4 1.235 .084 14.642 *** 
 

q22 <--- F4 1.158 .083 13.935 *** 
 

q16 <--- F3 1.000 
    

q17 <--- F3 .982 .071 13.864 *** 
 

q18 <--- F3 .914 .074 12.299 *** 
 

q12 <--- F2 1.000 
    

q13 <--- F2 .977 .061 16.004 *** 
 

q14 <--- F2 .966 .060 16.118 *** 
 

q15 <--- F2 .959 .062 15.544 *** 
 

q1 <--- F1 1.000 
    

q2 <--- F1 1.245 .138 9.037 *** 
 

q3 <--- F1 1.670 .175 9.523 *** 
 

q4 <--- F1 1.681 .177 9.515 *** 
 

q5 <--- F1 1.464 .157 9.348 *** 
 

q6 <--- F1 1.616 .164 9.853 *** 
 

q7 <--- F1 1.608 .162 9.952 *** 
 

q8 <--- F1 1.328 .156 8.530 *** 
 

q9 <--- F1 1.294 .157 8.223 *** 
 

q10 <--- F1 1.138 .140 8.102 *** 
 

q11 <--- F1 1.315 .154 8.560 *** 
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 ± 96/1ها خارج از بازده  معنا دارند )تمامی آن  C.Rهای رگرسیونی استاندارد نشده طبق آزمون  تمای وزن
کند. این مقادیر تغییر می  969/1تا    865/0(. مقدار وزن رگرسیون استاندارد شده از  P<0/05بوده و بنابراین

 شوند.  متغیر مشاهده شده به گونه ای معنادار، توسط عامل های مربوطه نشان داده می   47نشان می دهد که  
 

 
در برازش    و شاخص ها  ابعاد  یرابطه کل:  2شکل  

 غیر استاندارد 

 
در برازش    و شاخص ها  ابعاد  یرابطه کل:    3شکل  

 استاندارد 

عدد  کند. واریانس باقی مانده با کم کردن این مقادیر از  تغییر می  666/0تا     233/0واریانس بیان شده از  
  حاکی   نتایج  .دهندیو شاخص ها را باهم نشان م  رهایمتغ  یرابطه کل  2-4و    1-4شکل    به دست می آید.  1
 . است مدل عاملی ساختار تایید از
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کل  : 4شکل   ها   رهایمتغ  یرابطه  شاخص   و 

 غیراستاندارد 
 

 
کل  : 5شکل   ها   رهایمتغ  یرابطه  شاخص   و 

 استاندارد 

 نتیجه گیری و پیشنهادات -6
قرار  137/6تا  -032/0 نبی آنها کشیدگی و -237/0 تا -284/1 بین ها چولگی تمام آیتم جیبر اساس نتا

 ج ی نتاهمچنین  باشند.    ینرمال م  عیتوز  یدارا  رهایاساس همه متغ  نی بر ا  27و    25و    47دارد. بجز سواالت  
   KMOدرصد می باشد و همچنین از آنجایی که مقدار شاخص  5و کوچکتر از    000/0آزمون بارتلت برابر با  

  ی ونیرگرس  هایوزن  یتما  .است  خوب  عاملی  تحلیل  یبرا  ها  است )نزدیک به یک( تناسب داده  894/0برابر  

(.  P<0/05نبنابرای  و  بوده  ±96/1  بازده  از  خارج  ها  آن  یمعنا دارند )تمام  C.Rاستاندارد نشده طبق آزمون  
  47دهد که    ی نشان م  ریمقاد  نی. اکندی م  رییتغ  969/1تا    865/0استاندارد شده از    ون یمقدار وزن رگرس

شده    انیب  انسیوار  .  ی شوندمربوطه نشان داده م  یها  ملمعنادار، توسط عا  یمشاهده شده به گونه ا  ریمتغ
.  دیآ  یبه دست م  1از عدد    ریمقاد  نیمانده با کم کردن ا  یباق  انسی. واری کندم  رییتغ  666/0تا     233/0از  

 مدل است.  یساختار عامل دییاز تا یحاک جی. نتای دهندو شاخص ها را باهم نشان م رهایمتغ یرابطه کل
 با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود: 

 دوره های آشنایی با مدیریت سرمایه فرهنگی در مدارس شهرستان پارس اباد برگزار شود.  -
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 صورت گیرد.  خبره متخصصین توسط آموزشی مفاهیم انتقال -

 توجه شود.  مدرسین آموزشی  مهارت و تخصص به کیفیت -

 میان مدیران نمادسازی شود. در سازی هویت منظور به اسالمی و ایرانی فرهنگی میراث -

 مناسب افزایش یابد. کتابهای مجالت و ها، همایش اینترنتی، طریق از فرهنگی معلمان دانشِ -

 فرهنگی تسهیالت در نظر گرفته شود.  کاالهای مصرف افزایش برای -

فرهنگی در نزد مدیران   فرصتهای و  اطالعات تبادالت، تسهیل  جهت اجتماعی های شبکه از -
 شود.  و معلمان مدارس شهرستان استفاده
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Structural modeling of cultural capital management 

acording to school managers 
 

Naqi Fakhimi Hasan Khanlou, Sasan Shokri 

 
 

 
Abstract 

Cultural capital is both a tangible and an intangible asset and is the 

collective wisdom of employees across lines of business in the 

organization and its impact on society. It is not just a task that is 

approved monthly or quarterly and closed after annual performance 

measurement. Unlike financial capital, cultural capital, economic 

capital, regulatory capital, and liquidity capital cannot be measured by 

financial numbers, income, or net worth. Cultural capital, on the other 

hand, deals with human capital, which includes behavioral aspects, 

skills and knowledge of employees to product and design life cycle 

methods, revenue and growth forecasting models, which are run against 

large populations of data. This research was conducted with the aim of 

studying and standardizing the cultural capital management 

questionnaire of school principals of Pars Abad city based on the 

standardized cultural capital management questionnaire of Mamizadeh 

Aranchi and vazifeh Demirchi (2019) by simple random sampling 

among 325 statistical samples. The findings of the research indicate that 

the cultural capital management model of managers has the necessary 

validity and reliability. 
 

Keywords: capital, cultural capital management, cultural capital, 

schools 
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 تدوین مدل ارتباطی هوش هیجانی، فرهنگی و تعهد سازمانی دبیران  

 
  4، پروانه رویین تن3، مریم رویین تن2خانبگلو ، حمیده رهنما قره1*زینب رویین تن

 
 1401 مرداد 30: رشیپذ خیتار              1401 تیر 10: افتیدر خیتار

 
 چکیده 

مقطع  تدوین مدل ارتباطی هوش هیجانی، فرهنگی و تعهد سازمانی دبیران  ف از پژوهش حاضر،  هد
پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماري پژوهش متوسطه دوم شهر کرمانشاه  بوده است.  

نمونه  بودند.  کرمانشاه  در شهر  دوم  متوسطه  دوره  دبیران  تمامی  ساده شامل  تصادفی  شیوه  به  گیري 
ن حجم  است.  شده  شامل  انجام  می  270مونه  دبیر  دادهباشد.  نفر  گـردآوري  شـامل ابـزار  نیـز  ها 
انگ و  و هـوش فرهنگـی  (  2000اُن)–بار   هوش هیجانی(،  1944آلن و میر)پرسشـنامه تعهد سازمانی  

بـود که به دلیـل دخـل و تصـرف محقـق، روایـی و پایایی آن بررسـی و تأیید شـد.    (2004همکاران)
آلفـاي تعهد   مقدار  و  فرهنگـی  هیجانی، هـوش  بـراي هوش  آزمون  دونیمه کردن  روش  و  کرونباخ 

  7/0همگـی باالتـر از    % محاسبه گردیده  82%و    86/0،86و    81/0%،    82%و    92سـازمانی به ترتیب  
هاي ها از روش منظور تجزیه و تحلیل دادهبه  پایایی مناسـب پرسشـنامه بود.   ۀ بودند و ایـن نشان دهند

هوش و   هوش فرهنگی  بین  داد که  نشان نتایج  .  ریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده گردیدض
سازمانی  تعهد  با  هوش هیجانی    ابعادبین  دارد.  وجود  رابط معناداري  دبیران  سازمانی  تعهد    باهیجانی  

بین    وجودمعناداري  رابطه    دبیران   معناداري  رابطه  دبیران  سازمانی  تعهدبا  هوش فرهنگی   ابعاددارد. 
هیجانیابعاد  دارد.  وجود   فرهنگی   هوش  هوش  ابعاد    تعهد   بینیپیش بهقادر  معناداري  طور  به  و 

 باشد. می دبیرانسازمانی  

 هوش هیجانی، هوش فرهنگی خانواده، تعهد سازمانی  ی کلیدی:هاواژه
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 مقدمه -1
شود از ها موجب میاساسی که تفاوت فرد را در بین انسانها  مسئله هوش به عنوان یکی از ویژگی

هوش هیجانی نقش بارز  (Wong & Law, 2003). ها مورد توجه بوده استابتدا تاریخ مکتوب انسان
قابلیت سایر  به  نسبت  افراد  مطلوب  عملکرد  مهارتدر  قبیل  از  میها  ایفا  فنی  یا  ذهنی  با ها  و  کند 

قابلیت و  هیجانی  هوش  میهپرورش  کارکنان  هم  و  سازمان  هم  آن،  بهرهاي  آن  مزایا  از  مند توانند 
ها  بایستی اند که به منظور عملکرد بهتر در سازمان، انسان شوند. برخی از دانشمندان  بر این عقیده

باشند نیز  باالیی  هیجانی  هوش  داراي  هوشی،  بهره  بر    (Naqabi and Bahadori, 2012 ).عالوه 
نقشی مهم در کیفیت و د  توانمیهوش هیجانی   براي توسعه و بازي کردن  در همه سطوح سازمانی 

تعامل اجتماعی با دیگران مؤثر باشد   بار آن معتقد است که    .(Bahrami et al, 2015)اجراي مؤثر 
هایی براي ها شخصی، هیجانی، عاطفی و اجتماعی است و مهارتهوش هیجانی نوعی آرایش قابلیت 

ان توانایی  بر  بر سانتأثیر  مستقیماً  و  دارد  محیطی  مقتضیات  و  فشارها  بر  غلبه  در  موفقیت  براي  ها 
اثر می آسایش روان  با فعالیت شناختی  نوع هوش داریم که هرکدام  به عقیده این پژوهشگر دو  گذارد 

دارند ارتباط  مغر  از  عقلی  - 1بخشی  هیجانی  –2هوش  از   Darvish Sefat et al,2012). ) هوش 

کار طرفی   هاي  محیط  با  زیاد  بسیار  ارتباط  هوش،  از  جدید  دامنه  عنوان   به  فرهنگی  هوش  دیگر، 
 متنوع دارد. هوش فرهنگی نوع بدیعی از هوش است که ارتباط زیاد با محیط کار متنوع فرهنگی دارد

مهارت  . کارگیر  به  استعداد  را  فرهنگی  هوش  تواناییپیترسون  و  میها  مختلف  محیط  در   (داندها 
Brooks, 2010 .) 

آید هاي رهبري کلیدي به حساب میفضاي جهانی شده امروز، هوش فرهنگی یکی از شایستگیدر   
(Rockstuh et al, 2011).  با محیط زیادي  بسیار  ارتباط  که  است  از هوش  نوعی  هوش فرهنگی 

اوت از آنچه در  ها و آداب و رسومی متفها، سنت کاري متنوع دارد. توانایی فرد براي تطبیق با ارزش
هوش   معرف  فرهنگی،  متفاوت  محیط  یک  در  کردن  کار  و  کرده  عادت  آن  به  خود  فرهنگی  زمینة 

است سازمان  (.(Ahanchian et al, 2012فرهنگی  در  فرهنگی  هوش  ارتقاي  و  ضمن ارزیابی  ها، 
زمانی را  ساهاي فرهنگی، زمینه عملکرد و اثربخشی مناسبات درون و برون حفظ و پاسداشت از سرمایه 

انطباق   برايفرد  یک  توانایی    فرهنگی،هوش  از  منظور  .  (Kim & Van Dyne,2012 )کندفراهم می
 (Korzilius et al, 2017).است جدید فرهنگی محیط یک با 

وي نیراز حیث  متفاوت  هاي  محیط  دروظایف    مفیدانجام  براي  ابزارها  بهترین  از  یکی  هوش فرهنگی   
به طور    بتوانندگوناگون  فرهنگی  هاي  موقعیت  در  تاسازد  می  قادر  را   افرادهوش  از  نوع  این  کاراست،  
 . (Aghabig and Saleh, 2013)ورزندمبادرت  وظیفه  انجام به اثربخش  

بودن براي     گوناگون  هاي فرهنگ  به  را خود  باید  کارکنان    کنونی،متغیر  و  پویا  محیط    در  مؤثر 

. هـوش فرهنگی شـکل خاصی از هوش  (Khayr andish et al, 2017)نمایند سازگار سازمانیدرون
شـخصی در شـرایط متنـوع فرهنگی متمرکز اسـت و در عین حال  اسـت که بـر توانایی انطباق رفتار  

گیري  ها ایجـاد شـود تـا زمینـه را بـراي شـکلاي از اصـول، قواعـد و ارزش دهد مجموعه اجـازه می
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رفتـار   سـازگاري  باعث  باال  فرهنگـی  سـازد؛ همچنیـن هوش  باکیفیـت هموار  فـردي  بیـن  روابـط 
مـرد با  تمـاس  در  میفـردي  فرهنگی  مختلف  مناطق  سازمانی (Popescu, 2017)شـودم  تعهد   .

شاخصی قوي براي تعیین موفقیت کارکنان در بهتر ساختن عملکرد سازمان است. بر همین اساس این  
هایی که در باال  مفهوم مورد توجه بسیاري از اندیشمندان علم مدیریت واقع شده است و دانستن جنبه

کارکنان در  تعهد  می   بردن  بازي  مهمی  مهم نقش  سازمان  براي  دارند،  آن  بر  زیادي  تأثیر  یا  کنند 
پیش  Mahdi et al).   ( 2014,است و  سازمانی  رفتار  درک  براي  مهمی  عامل  سازمانی  بینی  تعهد 

کننده خوبی براي تمایل به باقی ماندن در شغل است. کارکنان متعهد نظم بیشتري در کارشان دارند، 
   .(Moradi et al, 2015)کنندمانند و بیشتر کار میزمان میمدت بیشتري در سا

به سازمان تعریف شده است و نشان دهنده  تعهد سازمانی، پیوستگی روانی احساس شده توسط فرد 
مشخصهدرجه وي  که  است  دیدگاهاي  یا  میها  سازي  درونی  را  سازمان  میهاي  یا  تعهد کند  پذیرد. 

و توانایی  دهنده  نشان  مجموعه  سازمانی،  سازمان،  یک  در  شدن  درگیر  و  سازمان  به  فرد  ابستگی 
منافع سازمانی را حاصل می  هایی که اهداف وفشارهاي درونی شده و هنجاري براي انجـام فعالیت
می سازمانی  امیال  و  اهداف  به حصول  منجر  و  میکنند   ,Meyer & Herscovitch). باشدگردند، 

می(2001 بیان  سازمانی،  کتعهد  و کند  سازمان  آن  اهداف  خاص،  سازمان  یک  با  کارمند  یک  ه 
می  شناخته  سازمان  آن  در  عضویت  آوردن  دست  به  در   .(Masrek et al, 2015)شود  آرزوهایش 

روش از  استفاده  در  مدیریت  توانایی  گرو  در  سازمان  یک  موفقیت  سود امروزه،  اجازه  که  است  هایی 
. وجود رضایت  (Kołodziejczak, 2015)دهدشوند را مییبردن از منابعی که سرمایه انسانی نامیده م

گذاري در سازمان و احساس وظیفه به سازمان  درونی براي ادامه کار در یک سازمان، نیاز به سرمایه 
دارد. رویکرد دیگر هوش فرهنگی حس مسلم وابستگی برخی کارکنان به سازمانی است که در آن کار 

س(Okati, 2014)کنندمی تعهد  شکل .  باعث  فرد  ازمانی  در  عاطفی  و  روانی  وابستگی  نوعی  گیري 
بقا در سازمان می می به  مایل  را  او  و  این(Buikzadeh et al, 2017)کندشود  به  توجه  با  افراد  که  . 

اصلی سازمان را تشکیل میاجزاي  بهها  و  انسانی آن  دهند  نیروي  به  طور حتم موفقیت هر سازمانی 
هاي انسانی  هاي راهبردي را در گرو برخورداري از قابلیت نظران دستیابی به مزیت بستگی دارد. صاحب

تعهد افراد به عنوان اصلیشناختی، انگیزش، نگرش و  ها روان دانند. بنابراین ویژگیمتعهد و ممتاز می
ایجاد می را  براي سازمان  پایداري  بوده و مزیت رقابتی  کند. وجود  ترین عنصر سازمانی حائز اهمیت 

یافته و کارکنان بااحساس شود تا میزان نظارت بر عملکرد کارکنان کاهشتعهد در کارکنان سبب می
عنوان یک مجموعه فکري  . تعهد سازمانی بهتعلق به سازمان و اهداف آن، کارایی خود را افزایش دهند

کند که در ارتباط  کند، فرد را ملزم به عمل در مسیري میهاي متفاوتی را تعبیر و تفسیر می که شکل 
هوش فرهنگـی در بیشـتر مطالعات صورت    .(McMahon, 2007)به رسیدن به هدفی مشخص باشد

نحو متوجه  فرهنگ  ە  گرفتـه،  بـا  بیگانتعامـل  فرهنگهاي  به  اما  اسـت؛  بوده  درون  ه  مختلـف  هاي 
محیط   یـک  اگر  کـه  دارد  وجـود  اعتقاد  ایـن  اسـت.  تعمیـم  قابلیـت  نیز  جامعه  یـک  ملی  فرهنگ 

تواند بـه یک نتیجه عالـی از عملکرد سـازمانی مانند  متنـوع فرهنگی بـه درسـتی مدیریت شـود، می 
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فره هـوش  شـود.  منجـر  خالقیـت  و  به کارایـی  چندبعـدي، نگـی  اجتماعی  سـاختار  یـک  عنوان 
بافرهنگ  تعامل  را بـراي کشـف، درک و  بـه اهـداف سـازمانی فراهم  فرصتـی  با توجه  هاي متنـوع 

( یکی از عواملی که بر تعهد سازمانی  1998طبق دیدگاه گلمن).  (Darvishmotevali, 2017)کنـدمی
ت. از نظر ایشان هوش هیجانی معین کننده ظرفیت شناخت  تواند تأثیرگذار باشد، هوش هیجانی اس می

احساسات شخصی فرد و دیگران و ایجاد انگیزه در فرد و مدیریت این احساسات به طور صحیح در 
    .(Buikzadeh et al, 2017)کندروابط اجتماعی و سازمانی تعریف می 

د را به بهترین نحو ممکن انجام  احساس مسئولیت وظایف خو معلمان متعهد با داشتن التزام عملی و
شوند. تعهد سازمانی یک جنبه ً  وري نظام آموزشی می بهره داده و موجب افزایش کارایی، اثربخشی و

می  شغلی  عملکرد  و  معلمان  کارایی  از  توانمنديمهم  حاضر  عصر  در  که  آنجا  از  صرفاً باشد.  هاي 
 ,Kiaruchi et al)قیت در کار وزندگی باشدبینی کننده خوبی براي موفتواند پیش عقالنی دیگر نمی

2006). 
عنوان  به   " هوش هیجانیتعهد سازمانی،هوش فرهنگی و  "شدهاشاره متغیرهاياهمیت  به  توجه  با  پس  
موفقیت   در  هاآنضعف  و  قوت  نقاط  شناخت  سازمانی و  رفتار  و    هاسازمان مدیریتدر    مهمعامل  سه  

پژوهش   ایناصلی سؤال  بنابراین،  است. اهمیت حائز مدارس یادگیري فرایند  در خصوصبه ها، سازمان
آیا  از  است    عبارت   مقطع متوسطه دوم   تعهد سازمانیبا  هوش فرهنگی    وهوش هیجانی   بیناینکه: 

  وجود دارد؟ رابطهشهر کرمانشاه 

 

 پیشینه پژوهش -2

( امیر   ، نتیجه   1395کروبی  این  به  شغلی  عملکرد  بر  فرهنگی  هوش  تأثیر  عنوان   با  تحقیقی  در   )
 .رسیدند که هوش فرهنگی بر عملکرد شغلی آنان تأثیر مثبت و معنادار دارد

( در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر تعهد سازمانی کارکنان   1393الوانی و عرب نیا )
مالیاتی استان تهران، نشان دادند که هوش فرهنگی شناختی، هوش فرهنگی فراشناختی،    سازمان امور

هوش فرهنگی رفتاري و هوش فرهنگی انگیزشی بر تعهد سازمانی کارکنان امور مالیاتی استان تهران  
هاي هوش فرهنگی از نظر اهمیت و تأثیر  بندي مؤلفهتأثیر مستقیم و معناداري دارد. همچنین اولویت

.هوش فرهنگی  2هوش فرهنگی فراشناختی،   .1باشد:  صورت زیر میآن بر تعهد سازمانی کارکنان به 
. هوش فرهنگی رفتاري. در این تحقیق از پرسشنامه براي  4. هوش فرهنگی شناختی و  3انگیزشی،  

و  شده است و آزمون فرضیات از روش آزمون همبستگی، رگرسیون چندگانه  ها استفادهآوري دادهجمع
 .آزمون فریدمن انجام شد

( در پژوهشی با عنوان رابطه هوش هیجانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی  1392ازوند و همکاران )ب
کارکنان، نشان دادند که بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداري 

 .مثبت و معنادار مشاهده شدوجود دارد؛ همچنین بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی، رابطه 



 
76 

 11یاپیپ ،1401 تابستان ،2 شماره ، چهارم سال ،یفرهنگ ی رهبر مطالعات فصلنامه

( انجام داد نتایج نشان داد که رابطه بین هوش هیجانی و تعهد 1390در تحقیقی که توسط عماد زاده)
 اي چندگانه وجود دارد. باشد. همچنین هوش هیجانی با تعهد سازمانی نیز رابطهسازمانی معنادار می

( همکاران  و  ارزیاب2015ماسرک  عنوان  تحت  تحقیقی  در  سازمانی  (  تعهد  و  هیجانی  هوش  ی 
پیش  به  تا  دو  فقط  هیجانی،  هوش  خوشه  چهار  از  که  دریافتند  مالزیایی،  رایانه  بینی  متخصصین 

ها حاکی از اهمیت هوش هیجانی  عالوه، یافته هاي معناداري براي تعهد سازمانی تبدیل شدند. به کننده
رایانه می تأمین تعهد سازمانی در مورد متخصصین  براي تحلیل دادهباشدر  از ضریب رگرسیون د.  ها 

 . استفاده شد
( را    2014اکتاي  رابطه  این  سازمانی،  تعهد  و  فرهنگی  هوش  بین  رابطه  عنوان  تحت  تحقیقی  در   )

در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شد. اطالعات به دست آمده توسط ابزارهاي آماري  .بررسی کردند 
آ پیرسون،  همبستگی  ضریب  رگرسیون   t زمونمیانگین،  و  طرفه،  یک  واریانس  تحلیل  مستقل، 

وتحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که ارتباط مثبت و معناداري میان هوش فرهنگی و ابعاد  تجزیه 
متفاوتش با تعهد سازمانی کارکنان وجود دارد. این تحقیق توسط رگرسیون مرحله به مرحله نشان داد 

 .بینی کننده براي تعهد سازمانی بودترین پیشی، دانش قوي که در میان چهار بعد هوش فرهنگ
در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی، که 

 -( در استان اردبیل انجام پذیرفت، نتایج حاصل از آزمون کولموگروف 2013توسط آذروند و همکاران )
توان از ضریب همبستگی پیرسون براي آزمودن  وزیع جامعه نرمال است و می اسمیرنوف نشان داد که ت

ها نشان دادند که بعد شناختی هوش فرهنگی رابطه معناداري با فرضیات تحقیق استفاده نمود. یافته
تعهد سازمانی در این تحقیق ندارد؛ و انگیزش و ابعاد هوش فرهنگی ارتباط معناداري با تعهد سازمانی 

 دارد
)اق همکاران  و  نقش  2011دسی  بررسی  سازمانی  تعهد  و  هیجانی  هوش  عنوان  تحت  تحقیقی   )

 میانجیگري

نشان می  تحقیق  نتایج  دادند.  انجام  اثر  استرس کاري و رضایت شغلی  دهند که هوش هیجانی هیچ 
مستقیم و غیرمستقیمی بر استرس شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی ندارد. عالوه بر این، استرش  
شغلی اثر منفی مستقیمی بر تعهد سازمانی دارد. رضایت شغلی یک تأثیر مثبت قوي بر تعهد سازمانی  
تحقیق   این  در  سازمانی  تعهد  روي  شغلی  استرس  تأثیر  در  شغلی  رضایت  میانجیگري  نقش  دارد. 

 ها از پرسشنامه استفاده شد آوري دادهمسجل شد. براي جمع
حت عنوان تأثیر هوش هیجانی، رفتار رهبري و تعهد سازمانی ( ت2011در تحقیقی که توسط نوردین)

تغییر در یادگیري سازمانی باالتر یافته  براي  ها نشان دادند که آمادگی براي تغییر  بر آمادگی سازمان 
درصد واریانس را توضیح داده است.    1/44توسط هوش هیجانی، تعهد سازمانی و رفتار رهبري تبادلی  

 وتحلیل دو متغیره استفاده شده است. یه در این تحقیق از تجز
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( پژوهشی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی، خود اثربخشی شغلی و تعهد  2009راتی ، راستوري)
روي   بر  معنی120سازمانی  ارتباط  داد  نشان  پژوهش  نتایج  دادند،  انجام  سازمانی  کارکنان  از  دار نفر 

 رد.مثبت بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی وجود دا
همکاران) و  در  2009کدیر  شغلی  ثبات  و  عملکرد  هیجانی،  هوش  عنوان  با  پژوهشی  در   نفر350( 

رابطه   آنان  عملکرد  و  کارکنان  هیجانی  هوش  نمرات  بین  که  دادند  نشان  بیمارستان  پرستاران  از 
 دارمعنی

 وجود دارد
)لردانگ ت(  2008لو  رابطه بین هوش هیجانی،  ارزیابی  آن  و رضایت در پژوهشی که هدف  عهد سازي 

وپرورش بود، به این نتیجه رسید که هوش هیجانی بر رضایت و تعهد کارکنان شغلی کارکنان آموزش
 . تأثیر مثبت و معنادار دارد

( سازمانی (  2006یوسف  تعهد  هیجانی،  هوش  بین  رابطه  عنوان  با  پژوهشی   در 

بر   و رضایت شغلی انجام داد، نشان داد که هوش هیجانی به 153که  از کارکنان  با  طور معنینفر  دار 
 تعهد سازمانی رابطه دارد.

می   معلمان  سازمانی  تعهد  با   فرهنگی  هوش  و  هیجانی  هوش  رابطه  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف 
 .باشد

 فرضیه اول: بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی دبیران رابطه وجود دارد. 
 و تعهد سازمانی دبیران رابطه وجود دارد. هوش فرهنگی ه دوم: بین فرضی

 مدل مفهومی تحقیق  -1شکل

 

 

 روش تحقیق-3

هوش  
 هیجانی

تعهد 
 سازمانی

هوش  
 فرهنگی

 خودآگاهی 

 خود مدیریتی
 مدیریت رابطه 

 انگیزش 
آگاهی هاي 

  اجتماعی
 
 

 فراشناخت

 شناخت 
   انگیزشی
 رفتاري 
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می  انجام  روش  دو  به  را  آن  دهند؛  تحقیق  به  دارد،  وجود  حاضر  حال  در  که  مشکالتی  حل  نخست 
دوم، افزودن به مجموعه دانش بشري در زمینه خاصی که مورد عالقه    .شودتحقیق کاربردي گفته می 

بنیادي یا پایه را تحقیق  از لحاظ هدف یک تحقیق اي میمحقق است که آن  نامند.  تحقیق حاضر 
. جامعه آماري پژوهش شامل باشدقات از نوع همبستگی میکاربردي است و از لحاظ اجرا، جزء تحقی

نمونه  بودند.  کرمانشاه  شهر  در  دوم  متوسطه  مقطع  دبیران  ساده  تمامی  تصادفی  شیوه  به  گیري 
شامل  انجام نمونه  حجم  است.  می  270شده  معلم  تجزیه نفر  منظور  به  داده و باشد.  از ها  تحلیل 
 .هاي ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده گردیدروش

 : اند ازهاي سنجش در این پژوهش عبارتابزارها و مقیاس 
 پرسشنامه هوش فرهنگی: مقیاس هوش فرهنگی یک ابزار خود گزارشی است که به وسیله انگ و 

و   2004همکاران) یافت  در    20حاوي    (گسترش  فراشناختی،  4پرسش   ( مقیاس  شناختی،    خرده 
کاظمی) ایران  رفتاري(است.در  و  از    1387انگیزشی  استفاده  با  را  پرسشنامه  این  پایایی  پژوهشی  (در 

(نیز در پژوهشی پایایی آن را با استفاده   1390)و همکاران   قدم پور گزارش نمود.  86/0آلفاي کرونباخ  
ونی این مقیاس با روش %محاسبه نمودند. در پژوهش حاضر ضریب همسانی در  85از آلفاي کرونباخ  

به دست آمده    86/0و    81/0آلفاي کرونباخ و با استفاده از روش دونیمه سازي آزمون به ترتیب برابر با  
نمره  بین  با سنجش ضریب همبستگی  این پرسشنامه در پژوهش حاضر   7هاي  است.اعتبار محتوایی 

 شناسی مورد بررسی قرار گرفته است نفر از متخصصان روان 
هیجانیپرسشنام هوش  بار  :  ه  پرسشنامه  معلمان  هیجانی  هوش  محاسبه  براي  استفاده  مورد  –ابزار 

را در  ( می2000اُن) اندازه   15باشد که هوش هیجانی  قرار می مقیاس مورد  اولیه آن  گیري  فرم  دهد. 
  2007که به و سموعی و همکاران او )پرسشی آن   90پرسش است که در این پژوهش فرم    117شامل  

ها و سنین گوناگون در دو جنس به صورت انفرادي و  نفر از دانشجویان رشته   500یران در مورد  در ا) 
است شده  استفاده  شد،  اجرا  فرم   .حضوري  کرونباخ    90پایایی  آلفاي  محاسبه  راه  از  آزمون  پرسشی 

از  در پژوهش حاضر ضرایب اعتبار این آزمون با استفاده    .گزارش گردیده است  93/0براي کل آزمون  
% به دست آمد، همچنین روایی   82%و    92روش آلفاي کرونباخ و روش دونیمه کردن آزمون به ترتیب

شناسی  نفر از متخصصان روان7هاي  محتوایی این مقیاس نیز با سنجش ضریب همبستگی بین نمره
 محاسبه شد  58/0بررسی شد، بر اساس نتایج به دست آمده ضریب همبستگی 

پرسشنامه تعهد سازمانی سه خرده مقیاس تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد  :  یپرسشنامه تعهد سازمان
دهد. این پرسشنامه توسط آلن و  گیري قرار میتک مورد اندازهسنجد که هر کدام را تکهنجاري را می

شده است.  ماده دارد که بر اساس معیار لیکرت تنظیم   24این پرسشنامه   .ساخته شد  1994میر در سال  
( این پرسشنامه را ترجمه کرده و ضرایب پایایی این آزمون به شیوه  1382ی)به نقل از کرمی،  ابراهیم

باشد.در پژوهش حاضر ضرایب پایایی این آزمون با استفاده می %81همسانی درونی و آلفاي کرونباخ  
از   % به دست آمد که حاکی  82%و    86از روش آلفاي کرونباخ و روش دونیمه کردن آزمون به ترتیب  
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نفر از متخصصان مورد تأیید قرار   7همسانی درونی آن است، و روایی صوري این پرسشنامه نیز توسط
 .گرفت

می   معلمان  سازمانی  تعهد  با   فرهنگی  هوش  و  هیجانی  هوش  رابطه  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف 
 .باشد

 فرضیه اول: بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی دبیران رابطه وجود دارد. 
 و تعهد سازمانی دبیران رابطه وجود دارد. هوش فرهنگی : بین فرضیه دوم

 

 های پژوهش یافته-4
   هاها در متغیر هوش هیجانی و ابعاد آنها  آزمودنی(. میانگین، انحراف استاندارد، نمره 1جدول )

 متغیر و ابعاد آن   میانگین  انحراف استاندارد  

 88/5    14/65  هوش هیجانی   

 11/4   77/69   خودآگاهی 

 32/5   11/64   خود مدیریتی 

09/5   08/54    هاي اجتماعیآگاهی 

 12/4   43/55    مدیریت رابطه 

باشد.  می  88/5و انحراف استاندارد آن    14/65فوق، میانگین متغیر هوش هیجانی  با توجه به جدول    
 هاها در متغیر هوش فرهنگی و ابعاد آنها  آزمودنی(.میانگین، انحراف استاندارد، ، نمره 2جدول )

 متغیر و ابعاد آن   میانگین  انحراف استاندارد  

 11/5   44/87  هوش فرهنگی   

93/5   30/89  راهبردي/ فراشناختی 
 

00/4   71/71  دانشی/ شناختی 
 

 10/4  03/78   انگیزشی 
 

32/5   01/61   رفتاري 
 

فرهنگی   هوش  متغیر  میانگین  فوق،  جدول  به  توجه  آن    44/87با  استاندارد  انحراف    11/5و 

 باشد.  می
ها در متغیر تعهد سازمانیها  آزمودنی(. میانگین، انحراف استاندارد، نمره 3جدول )  

 متغیر  میانگین  انحراف استاندارد  
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 40/5  09/85  تعهد سازمانی 

 

 باشد. می  40/5استاندارد آن و انحراف  09/85با توجه به جدول فوق، میانگین متغیر تعهد سازمانی  
اینکه داده  از آزمون کولموگروفبراي بررسی  برخوردار هستند یا خیر،  توزیع نرمال  از  اسمیرنوف    -ها 

باشد، برخورداري از توزیع    0/ 05داري براي متغیرهاي تحقیق بیشتر از  استفاده شد. چنانچه سطح معنی 
 شودنرمال متغیرها تائید می

 ها اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن توزیع داده -کولموگروف . نتیجه آزمون4جدول

 
 

داري براي متغیرهاي  هوش هیجانی، فرهنگی و  دهد، سطح معنی(نشان می4طور که جدول )همان
شود که متغیرهاي مذکور از توزیع نرمال  باشد و نتیجه گرفته میمی  05/0تعهد سازمانی بیشتر از 

 .باشندبرخوردار می 
 مانی معلمان .ضرایب همبستگی بین متغیرهاي هوش هیجانی ؛ فرهنگی  با تعهد ساز5جدول

 متغیر مورد بررسی  ضریب پیرسون 

 هوش فرهنگی و تعهد سازمانی  049/0

 هوش هیجانی و تعهد سازمانی  034/0

)یافته جدول  می(  5هاي  مثبت  نشان  همبستگی  سازمانی  تعهد  و  هیجانی  هوش  بین  دهد 

تواند  که دارا بودن هوش هیجانی باال می( این امر بیانگر آن است      p، r=0/034<01/0دار)معنی
دهد که بین  هوش  تعهد سازمانی باالتري را به همراه داشته باشد. نتایج تحلیل همبستگی نشان می

 .(وجود دارد   p، r=0/049<01/0دار )فرهنگی و تعهد سازمانی همبستگی مثبت معنی
هوش برحسب  سازمانی  تعهد  متغیر   بین  رابطه  بهتر  بررسی  تحلیل    جهت  از  فرهنگی  و  هیجانی 

 . (آمده است 7و 6رگرسیون چند متغیري استفاده شد، که نتایج در جدول )
 .تحلیل رگرسیون همزمان تعهد سازمانی بر حسب هوش هیجانی و فرهنگی   6جدول 

 متغیر مالک R2 R مجذورها  مجموع  F احتمال 

 متغیر آماره آزمون  دارسطح معنی

 هوش هیجانی  095/0 033/0

 هوش فرهنگی  19/1 14/0

 تعهد سازمانی 079/0 62/0
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 تعهد سازمانی   56/0 32/0  2/15943      07/30 000/0

 

جدول نتایج  اساس  متغیرهاي   3بر  و   ) سازمانی  مالک)تعهد  متغیر  بین  چندگانه  همبستگی  ضریب 

دست آمده نشان    به  2Rمحاسبه شده است. میزان    56/0بین هوش هیجانی و فرهنگی برابر با  پیش

تبیین می  32/0دهد که  می و فرهنگی  توسط متغیرهاي هوش هیجانی  تعهد سازمانی  شود  واریانس 

آماره   )   Fمقدار  آماري الزم  اعتبار  از  رگرسیون   که  کل  است  آن  می  (  p<01/0بیانگر  برخوردار 

 باشد.  

پیش7جدول متغیرهاي  رگرسیون  ضرایب  تحل.  در  فرهنگی  و   هیجانی  هوش  رگرسیون  بین  یل 
 همزمان تعهد سازمانی 

 متغیر مالک بین متغیرهاي پیش T β داريسطح معنی

 تعهد سازمانی   هوش هیجانی  28/0 88/3 001/0

 هوش فرهنگی   330/0 85/6 000/0

 دارطور مثبت و معنی دهد که متغیر هوش هیجانی به تحلیل رگرسیون همزمان نشان مینتایج  

طور مثبت و  تواند به بینی نماید.  همچنین هوش فرهنگی می تواند  تعهد سازمانی معلمان را پیشمی
 بینی نماید.دار تعهد سازمانی  معلمان پیشمعنی

 

 گیرینتیجه-5
داده میتحلیل  نشان  که  ها  معنیدهد  سازمانی  تعهد  و  هیجانی  هوش  بین  نتایج  رابطه  است  دار 

 2005چاور و نالد )( ،  2006(، یوسف)2009هاي حاصل از پژوهش راتی و همکاران )پژوهش با یافته 

به عالی 2009و کدیر و همکاران )) افرادي که  رسند فقط در  ترین مدارج شغلی می ( همخوان است. 
آن نیستند  موفق  کاري  خوش  هازندگی  خوشافرادي  و  منعطف  و  از رو  موفق  معلمان،  هستند  بین 

 نفس برخوردارند. هاي بین فردي و اعتمادبه سطح باالیی از مهارت

رابطه هوش    براي آزمون    نتیجه  نشان  تعهد  با  فرهنگی  بررسی  دبیران  ابعاد  به  که    دادسازمانی  بین 
 .دارد وجود معنادارو  مثبت سازمانی رابطه  هد تعبا و شناخت   انگیزش ،فراشناخت  رفتار، 

( و آذروند و 2014(، اکتاي)1395توسط کروبی)شده    انجام   تحقیقاتنتایج  با    تحقیق فرضیه  این  نتیجه 
دارد2013همکاران) همخوانی  انگیزش،  بین  که    گفت   توانمییافته  این  تبیین    در   .(  رفتار،  ابعاد 

 تعهد سازمانی   با  دبیران دارد. بین    وجود  معنادارو  مثبت  سازمانی رابطه  تعهد  با  شناخت   و  فراشناخت  
 دارد.  وجودمعنادار و  مثبت رابطه   هاآن
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سازمانی الزام  و  نیاز  تمایل،  نوعی  دهنده    نشانکه  است  روانی  حالت  یک    است. نگرش  یک    تعهد 
خدمت ادامه براي فرد  قلبی  خواست   وعالقه یعنی  تمایل باشد. میسازمان  یک در  ل  اشتغاادامه جهت  

در    ادامه خدمتبه  ناچار  کرده  سازمان    درکه  هایی  گذاريسرمایهخاطر  به  فرد  یعنی  نیاز  سازمان،  در  
ملزم  را  خود  و  دارد  سازمان  برابر  در    فردکه    استتکلیفی  و  مسؤولیت    دین،از  الزام عبارت  و  است  آن  
تعلقوابستگی    احساس  نوعی سازمانی  تعهد  دیگر،  دیدگاهی  از  بیند  می  آندر    ماندنبه   به    خاطرو 

است.   سازمانی  بنابراین  سازمان  کارمندان  درباره  نگرش    یکتعهد  یک  و  است  سازمان    به وفاداري 
کارایی و  موفقیت  و  سازمان    به   را خود  سازمان عالقه  اعضاي  آن  طریق  از  که    است مستمري  ند  فرآی

 دهند.مینشان آن پیوسته  

کند تا دانش و آگاهی الزم را درباره فرهنگ محیط شغلی به دست  هوش فرهنگی به فرد کمک می
نقشه  بآورده،  مواجهه  در  را  مناسب  راهبردهاي  و  هوش  ها  واقع  در  کند.  اتخاذ  فرهنگی  تعارضات  ا 

فرهنگی، با ایجاد انگیزش درونی در افراد، به آنان در قابلیت سازگاري براي برخورد با تجارب جدید 
رساند.  شان یاري میکند و آنان را براي حل مسائل مربوط به موقعیت جدید شغلیفرهنگی کمک می

هاي مختلف در طول سال تحصیلی در کنار هم و در یک هاي آموزشی معلمان از فرهنگدر سازمان
مکان هستند و با دانش آموزان و اولیاء آنان در ارتباط خواهند بود که آنان نیز فرهنگ خاص خودشان  
باعث  کارآمد  و  مؤثر  ارتباط  با  تا  باشند  برخوردار  مناسبی  فرهنگی  هوش  از  باید  آنان  لذا  دارند  را 

هاي سازمانی در سازمان شوند. لزوم توجه به هوش فرهنگی و فرهنگپیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
پررنگ فرهنگی  نقش  که  مدارس  مخصوصاً  بیش آموزشی  دارند  میتري  احساس  معلمان تر  شود. 

توانند از هوش فرهنگی خود در ارتباطات و روابط خود در مدرسه سود جویند و فرهنگی آکنده از می
 رام، توجه به نیازهاي یکدیگر را در مدارس گسترش دهندمشارکت، همدلی، یکپارچگی، احت

محدودیت  پژوهش  این  کارکنان، در  از  بعضی  همکاري  عدم  جمله؛  از  بود  محقق  گیر  گریبان  هاي 
ها به علت دادند. و تعدادي از پرسشنامهسوگیري نشان میبعضی کارکنان در پاسخ دادن به سؤاالت  

اکثر پرسش  ندادن به  این پژوهش و  ها خدشهجواب  به نتیجه  با توجه  از رده خارج شدند.  دار شده و 
هاي دیگري که در مورد هوش هیجانی و هوش فرهنگی  انجام شده، اهمیت و نقش آن را به  پژوهش

بهبود اثربخشی عملکرد شغلی افراد و در نهایت بهبود اثربخشی   عنوان یک رفتار سازمانی که باعث
ها آن را در  شود که مسئوالن و مدیران سازمانرو پیشنهاد میدهد از اینشود، نشان میسازمانی می

هاي آموزشی را جهت افزایش هوش هیجانی و هوش فرهنگی  نظر بگیرند و اقداماتی از جمله کارگاه
 ند. مل بیاورعکارکنان به 
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Abstract 

The purpose of this study was to develop a communication model of 

emotional and cultural intelligence and organizational commitment of 

secondary school teachers in Kermanshah. The present study was a 

correlational study. The statistical population of the study included all 

secondary school teachers in Kermanshah. Sampling was done by simple 

random method. The sample size includes 270 teachers. Data collection 

tools also included the Allen and Mir Organizational Commitment 

Questionnaire (1944), Bar-On (2000) Emotional Intelligence 

Questionnaire, and Ang et al. (2004) Cultural Intelligence, which assessed 

the validity and reliability of the researcher's involvement and possession. 

Cronbach's alpha and test halving methods for emotional intelligence, 

cultural intelligence and organizational commitment were calculated to be 

92% and 82%, 0.81 and 0.86, 86% and 82%, respectively, all of which 

were higher than 0.7. The reliability of the questionnaire was appropriate. 

In order to analyze the data, correlation coefficient and regression analysis 

methods were used. The results showed that there is a relationship between 

cultural intelligence and emotional intelligence with organizational 

commitment of teachers and meaningful relationships. There is a 

relationship between the dimensions of emotional intelligence and 

organizational commitment. There is a significant relationship between the 

dimensions of cultural intelligence and organizational commitment of 

managers. Dimensions Emotional intelligence and dimensions of cultural 

intelligence  

Keywords:Emotional intelligence, cultural intelligence, organizational 

commitment     
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 چکیده 

ها  پردازد. در طول سالآمیز در آفریقا میخشونتهای  این مقاله به بررسی تأثیرات رهبری بر درگیری
دهد که چرا آفریقا  آمیز قرار گرفته است، این تا حدی توضیح می های خشونتآفریقا تحت تأثیر درگیری 

به عنوان یک قاره در حال توسعه در نظر گرفته می  به  هنوز  شود. درگیری های خشونت آمیز منجر 
های آوارگان داخلی  از مناطق آفریقا شده است. بسیاری از اردوگاهتخریب جان ها و اموال در بسیاری  

درگیری دلیل  به  که  مختلف  آمدههای خشونتدر کشورهای  وجود  به  زندگی  آمیز  بر  بدون شک  اند، 
آسیب-اجتماعی کشورهای  سیاسی  و  گذاشتهاقتصادی  منفی  تأثیر  دولتدیده  کشورها  اند.  این  های 

را که قرار است برای پروژهمیلیاردها ارز کشورهای مخت ای در تالش  های توسعهها و برنامهلف خود 
اند.  آمیز و همچنین مراقبت از آوارگان داخلی استفاده شود، هدر داده های خشونتبرای مبارزه با درگیری

این مقاله ماهیت کیفی دارد زیرا داده های آن از منابع ثانویه مانند کتاب های درسی، مجالت، مجالت  
تاریخی است.   و  توصیفی  مقاله  این  داده ها در  تحلیل  است. روش های  استخراج شده  روزنامه ها  و 

نظریه سرخوردگی مقاله  این  نظری  توصیه    -چارچوب  دیگران  میان  در  مقاله  این  است.  پرخاشگری 
حکومتمی باید  که  میکند  زیرا  شود  تشویق  آفریقا  در  خوب  کاهش داری  در  طوالنی  راه  تواند 

 . آمیز داشته باشد و همچنین توسعه آن را ارتقا دهدهای خشونتریدرگی
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Abstract 

This paper examined the effects of leadership on violent conflicts in 

Africa. Over the years Africa has been affected negatively by violent 

conflicts, this partly explains why Africa is still regarded as a 

developing continent. Violent conflicts have led to the destruction of 

lives and properties in many parts of Africa. Many internally 

displaced camps in various countries occasioned by violent conflicts 

no doubt have affected negatively the socio-economic and political 

life of the affected countries. Governments of such countries have 

wasted billions of their various countries’ currencies which are 

supposed to be used for development projects and programmes in 

trying to combat violent conflicts and also take care of internally 

displaced persons. This paper is qualitative in nature because data for 

it were derived from secondary sources such as text book, journals, 

magazines and newspapers. The data analysis methods adopted in this 

paper are descriptive and historical. The theoretical framework for 

this paper is the frustration-aggression theory. The paper recommends 

among others that there should be encouragement of good governance 

in Africa because it can go a long way in reducing violent conflicts 

and also promote its development. 

 

Keywords: Conflict, Governance, Development, Violence, Projects 
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1-Introduction 

Violent conflicts have been in existence in Africa from time 

immemorial. This is because they exist wherever there is the existence 

of human beings and this explains why the human relations school of 

thought on conflict opines that wherever there is the co-existence of 

human beings; conflict is bound to occur. This is so because human 

beings have interests and goals and in a bid to pursuing and achieving 

these interests and goals, clashes of interest may occur between and 

amongst individuals. According to Aja (2007), “it has been observed 

that conflict is a theme that has featured more in mankind’s search for 

interests, peace and security. We affect conflict, and conflict affects 

us as individuals, families, communities, organizations, nations and 

states. Indeed, conflict does affect every group behaviour”. The way 

and manner human beings conduct themselves particularly in their 

pursuit of interests and goals to a very large extent determine whether 

violent conflicts would occur or not. This means that violent conflicts 

are products of human conduct. 

Central to conflict and violence in post-colonial Africa are 

colonialism and leadership problem, the activities of the colonial 

masters entrenched and exacerbated violent conflicts in Africa. 

Colonialism made it possible for disparate ethnic nationalities that 

were hitherto existing independent of one another to be brought 

together. The co-existence of different ethnic nationalities in Africa 

and the way and manner they are managed has a great potential for 

violent conflicts. The nature of leadership in most African countries 

has also led to violent conflicts. Many countries in Africa have bad 

leaders who amass their country’s wealth for themselves and their 

families occasioning unemployment and poverty to the vast majority 

of the citizens. This view was corroborated by Abubakar (2004:154) 

when he asserted that “the tragedy of most post-colonial African 

states is that they lack visionary political leaders who will transcend 

personalist and primordial interests to transform the state into a viable 

vehicle that could address basic needs of the citizenry through the 

provision of adequate health facilities, qualitative education, food, 

good roads, water, telecommunication facilities and security of lives 

and property”. Failure of the political leaders in most parts of Africa 

to provide public goods is partly responsible for the continuous 

existence of violent conflicts.   
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According to Gilpin, “the number of African countries embroiled in 

violent conflicts rose sharply in the 1960s as groups contested the 

legitimacy of post-colonial governance structure. Nigeria’s Biafra 

war is a notable example. In other cases, contested legitimacy took 

the form of independence and liberation struggles which were 

protracted and costly in terms of lives and treasure”.  

There are many incidences of violent conflicts in Africa in the 21st 

century. Al Shabab in East Africa, Boko Haram in the Lake Chad 

Basin and dominant in the North Eastern part of Nigeria and other 

militant groups in parts of the Niger Delta and North-Eastern 

Democratic Republic of Congo contributed to the resurgence of 

conflict in recent times. There were also the post-independence 

conflicts in South Sudan, the Malian crisis and post-Gadhafi Libya. 

The Indigenous People of Biafra (IPOB) with its armed wing the 

Eastern Security Network is causing violent attack on lives and 

properties in Eastern part of Nigeria. Countries such as Ghana, Cote 

D’Ivoire, Kenya, Liberia, Guinea Bissau and others have at one time 

or the other experienced violent conflicts. These conflicts have 

resulted in destruction of lives and property, the internal displacement 

of people, a region wide refugee crisis, poverty and disease, the 

proliferation of small arms and light weapons, human and drug 

trafficking, illegal exploitation of natural resources and banditry 

(Afolabi, 2019:125). Governments of the countries affected have also 

wasted billions of their currencies on trying to find solution to the 

violent conflicts and also cater for people in the internally displaced 

camps. This partially explains why most African states are still 

battling with issues of development. 

This paper is divided into different sections, the first is introduction, 

the second section dwells on the conceptual clarification, third section 

looks at the theoretical framework, and section four examines the root 

causes of violent conflicts in Africa. Section five examines effects of 

leadership on violence conflicts in Africa. Section six looks at the 

nature and effects of violent conflicts on Africa. The last but not the 

least in this paper is the conclusion and recommendations. 

 

2-Conceptual Clarification 

It is very apt and germane at this juncture to attempt a clarification of 

conflict and violence for ease of understanding. The concepts to be 

examined in the paper include: violence, conflict and leadership. The 
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words conflict and violence are related but distinct terms. This 

explains why some scholars tend to use the terms interchangeably as 

if they have the same meaning. 

According to Idowu (1999), violence is often the manifestation of an 

extreme, consistent and intense level of conflict. To this end, violence 

is always conflictual, while conflict may not necessarily be violent. 

Violence is harm perpetrated on persons or property. In the case of 

persons, it ranges from restraining their freedom of movement to 

torture and death, and in the case of property, from simple fine or 

damage to complete expropriation or total destruction (Girvetz, cited 

in Idowu 1999:34). The most common notion is that violence entails 

the use of physical force, usually with the purpose of injuring or 

damaging the object of the violence. The tools of such violence can 

range from flying fist and feet to clubs and bullets to nerve gas and 

nuclear missiles (Danzinger, 1998). Violence is associated with harm 

done with the aim of causing destruction, injury or death to victims 

be it property or any living being. To Dzurgba (2006:30) violence is 

a behaviour that is intended to hurt other people physically, mentally 

and emotionally. Violence causes physical damage or destruction and 

these results to suffering, pain, agony and anguish. Having looked at 

the concept of violence, what then is conflict? 

According to Deng cited in Idowu (1999:37), “conflict is a situation 

of interaction involving two or more parties in which actions in 

pursuit of incompatible objectives, or interests, result in varying 

degrees of discord. Aja (2007:2) sees conflict as an attitude, behaviour 

or an action or a process that introduces strains and stresses in the 

relationship between two or more parties on, say, the attainment of a 

set of interests or goals. In conflict, parties perceive or treat each other 

as a stumbling block that will result in frustrating the other in attaining 

a set of goals, or even furthering one’s interest”. Pursuit of interests 

or goals is at the core of conflict. This is because in the pursuit of 

goals and interests, interactions with diverse people is compulsory 

and there is the tendency that some individuals may be interested in 

the goals one is pursuing and as such would act in a way that would 

not be favourable for the achievement of one’s goals. On the other 

hand, some individuals out of sheer wickedness may not want one to 

achieve his goals and as such would do everything within their power 
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to frustrate one from achieving his goals. These scenarios are what 

often times bring about conflict. 

Chaplin (1979:109) defines conflict as “the simultaneous occurrence 

of two or more mutually antagonistic impulses or motives”. Deutsch 

(1977) views conflict as “an action, which prevents, obstructs, 

interferes with, injures or renders ineffective another action with 

which it is incompatible”. To Forsyth (1990), conflict occurs when 

“the actions or beliefs of one or more members of a group are 

unacceptable to and, hence are resisted by one or more groups or 

members. Pruitt and Rubin (1986) define it as a “perceived 

divergence of interest or beliefs that the parties’ current aspirations 

cannot be achieved simultaneously”. 

According to Oyeshola (2005), conflict connotes “disagreement, 

dispute or controversy in ideas or viewpoints held by two or more 

individuals/groups. In general terms and by way of comparison, 

disputes involve negotiable interests while conflicts are concerned 

with issues that are not ‘negotiable’ issues that relate to ontological 

human needs that cannot be compromised”. 

Having considered and examined the concepts of conflict and 

violence, at this juncture the concept of leadership will be examined. 

What is leadership? The centrality of leadership in the affairs of men 

has made it to attract the attention of scholars across the globe and 

this explains why leadership has been defined in different ways. This 

view was corroborated by Ogbeidi (2012:4) when he asserted that 

“leadership has been defined in so many ways that it is hard to come 

up with a single working definition”. To Ogbeidi (2002:4), 

“leadership may be defined as a body of people who lead and direct 

the activities of a group towards a shared goal”. Leadership can also 

be seen as a responsibility of certain category of people who were 

deliberately chosen to lead, organize, direct and harness both material 

and human resources for the good of men and the society at large. For 

leaders to be able to do this, they are meant to be selfless with integrity 

and character that is good. This explains why Norman Schwarzkopf 

cited in Ogbeidi describes leadership as a potent combination of 

strategy and character and strongly emphasized that, of the two 

elements, character is the most preferred for leadership. The term 

leadership according to House (2004) cited in Oladejo (2016:533), “is 

the ability of an individual to influence, motivate and enable others to 

contribute towards the effectiveness and success of the organizations 
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of which they are members”. This explains the fact that the bottom 

line of leadership is the progress of the organization, society or state 

as the case may be. It is only good leadership that can lead to peace 

and progress, bad leadership has the potential of bringing about 

violent conflicts, retardation and underdevelopment. 

 

3-Theoretical Framework  

The theoretical framework for this paper is the frustration-aggression 

theory. The proponents of this theory include John Dollard, Neal 

Miller, Leonard Doob, Orval Mowrer and Robert Sears in 1939. The 

theory was further developed by Neal Miller in 1941 and Leonard 

Berkowitz in 1969. The basic focus and thrust of the theory is that 

aggression is the result of blocking, or frustrating a person’s efforts to 

attain a goal. In other words, the theory says that frustration causes 

aggression and it is this aggression that leads to violence. 

The theory is relevant to this work because it provides an insight into 

understanding the nature and causes of violent conflicts in Africa. 

Many violent conflicts in Africa came into being because of the 

inability of most African leaders to pilot the affairs of their various 

countries in such a way as to allow individuals ample opportunity to 

pursue and achieve their goal of good life with the provision of public 

goods such as roads, bridges, ports, sanitation, portable water, electric 

power, telecommunications, public transport and socio-economic and 

political infrastructure, schools, clinics, markets, courts vaccination 

programmes, state bureaucracy. Aggression can also be caused by 

injustice, marginalization of certain ethnic groups in a country 

manifesting in deprivation in citing of infrastructure and political 

appointments. These conditions are prevalent in many parts of Africa 

and as well have been responsible for violent conflicts. The violence 

currently ravaging the South-Eastern part of Nigeria is partly as a 

result of marginalization because since the advent of the Fourth 

Republic in 1999, the region has not produced president of the 

country. 

The frustration-aggression theory also talks about the issue of 

displaced aggression. According to the theory, “frustration causes 

aggression, but when the source of the frustration cannot be 

challenged, the aggression gets displaced onto an innocent target. 

This is also true of the effects of violent conflicts in Africa. Many 
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innocent people have been victims of violent conflicts occasioned by 

the so-called aggrieved people when they are not the cause of the 

grievances.  

The theory did not put into consideration personality traits of 

individuals who perpetrate violence based on frustration. This is 

because not everyone can carry out violent act simply because of 

frustration. 

 

 The Root Causes of Violent Conflicts in Africa 

There are many factors that precipitated and still precipitate violent 

conflicts in Africa and they are as follows: 

Colonialism 

A discourse on violent conflicts in Africa cannot be complete without 

reference to colonialism. This is because of the role it played in 

making modern day Africa. Colonialism made it possible for different 

ethnic nationalities existing independent of one another to be brought 

together under one state and government. Issues of ethnicity came to 

the fore in Africa as a result of colonialism. According to Nnoli 

(1989:10) “Ethnicity is the relations between ethnic groups within the 

same political system, a relation not of mere ethnic contact but ethnic 

competition”. Struggle for power and positions in Africa has taken 

ethnic dimensions in such a way that it manifests in violent conflicts. 

Annan and Danso (2013) opined that “ethnicity by itself is not violent 

however the concept has been manipulated in societies polarized into 

two imbalanced divides with one faction feeling marginalized”. 

Issues of ethnicity have led to violent conflicts in Liberia, Cote 

d’Ivoire, Guinea-Bissau, Nigeria, Ghana and others. 

Sit-tight Syndrome 

According to Ehindero (203:51), “A Sit-tight” leader can be taken to 

be a person representing a region or an ethnic group which insists on 

holding on to power at all cost and at the expense of other individuals, 

regions or ethnic groups. It manifests at the regional or personal level. 

It manifests at the regional level when a particular section of a country 

has held on to political power for too long, dominating and lording it 

over other tribes or component parts of the country. At the personal 

level, it is when an individual ruler tries to hold on to power for 

personal aggrandizement or gain. At this level, the leaders usually 

have innate and personal ambition to become “life presidents”. This 

view was corroborated by Felter (2021:3) when he asserted that 
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“leaders are increasingly securing longer terms through 

‘constitutional coups’, proposing amendments for approval by the 

legislative or judiciary or in national referenda that allow for 

additional terms in office”. This scenario is very common in Africa; 

most countries in Africa have experienced a condition where leaders 

want to stay in office in perpetuity. This situation has given rise to 

violent conflicts in different parts of Africa. Felix Houphouet Boigny 

of Cote D’Ivoire died in office after thirty-four years as president, 

Sekou-Toure of Guinea spent twenty-six years in office, Abdel Nasser 

of Egypt stayed for sixteen years, Jomo Kenyatta of Kenya and Sir 

Seretse Khama of Botswana were in office for fifteen years etc. Part 

of the reasons for the Arab Spring was due to sit-tight syndrome of 

some of the leaders affected by the Arab Spring. 

Inordinate Quest for Political Power 

According to Idowu (1999:40), “central to the incidence and 

occurrence of conflict in Nigeria’s political system is power. In 

explaining conflict in Nigeria, therefore, scholars such as Ake and 

Onimode have found the notion of class politics and struggles and the 

consistent consumerist pattern of the dominant class as a causal factor 

in the conflictual and unstable nature of political interaction and 

attitude in Nigeria”. This “Do or Die” attitude to politics is pervasive 

and prevalent in virtually all African countries. This stems from the 

fact that politicians in Africa tend to play politics without regard to 

the rules and regulations guiding the game. The end result of this is 

violent conflicts.  

Bad Governance and Corruption 

According to Egugbo (2016), “Bad governance exists when there is 

failure of government officials to appropriately and effectively 

harness and manage both human and material resources for common 

good. It manifests in such a way that those in positions of authority 

instead of pursuing and achieving the good of all concentrate on the 

pursuit of personal interest. When the people are neglected in the 

process of governance, they find themselves in a situation where they 

decide to take their destinies in their hands and the end result would 

be the Hobbesian state of nature where life is solitary, nasty, brutish, 

poor and short”. On this note, Akpan (2008:23) asserts that “bad 

governance triggers conflict drivers in the society such as communal 

tension, social division, militarization, elites’ fragmentation and 
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competition and the emergence of ethnic and sectarian militias”. 

According to Annan, following independence, several regimes across 

the sub-region have mismanaged state resources and weakened 

governance institution which has resulted in economic stalemate, 

political apprehension and breakdown of social peace and stability. 

Lopsided Distribution of Resources and Appointments 

As we have noted earlier, colonialism brought about the bringing 

together of disparate ethnic nationalities to live together. It is expected 

that equitable distribution of resources and appointments would make 

the diverse ethnic nationalities to have sense of belonging and this 

situation would engender peace. But a situation where there is skewed 

distribution of resources and appointments in favour of some ethnic 

groups, it would generate a situation of high level disenchantment and 

disillusionment as well as violent conflicts. Several separatist 

agitations in different parts of Africa are attributable to lopsided 

distribution of resources and appointments. 

Election Rigging 

This has to do with the manipulation of the electoral process in such 

a way that the outcome of elections does not reflect the choice of the 

people in elections. In some cases, people are not given the 

opportunity to vote yet result would be released in favour of some 

preferred candidates. This scenario has the potential of sparking off 

violent conflicts. Examples of violent conflicts associated with 

election rigging abound in Africa and they include Kenya, Nigeria, 

etc. 

Religious Intolerance 

Most countries of Africa are not only multi-ethnic but also multi-

religious and for peace to reign there must be freedom of worship. 

When people are forced to abandon their religious beliefs or mode of 

worship, there is the tendency that violent conflicts would occur.  

 

Effects of Leadership on Violent Conflicts in Africa  

The place of leadership in the occurrence or otherwise of violent 

conflicts cannot be overemphasized. This is because the nature of 

leadership determines to a large extent whether there would be violent 

conflicts or not. This brings us to the issue of good and bad leadership. 

Where there is good leadership, there is less likelihood of occurrence 

of violent conflicts but the reverse is the case with bad leadership. 
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Bad leadership is what is predominant in many parts of Africa and 

this explains the high level of occurrence of violence conflicts in those 

countries. This explains why Okotoni (2017:44) opined that Nigerian 

leadership failure has manifested in poor governance, insecurity, 

electoral violence, policy somersault, high level of corruption, 

unemployment and underemployment and widespread poverty. 

According to Achebe (1984:1), the trouble with Nigeria is simply and 

squarely a failure of leadership. There is nothing basically wrong with 

the Nigerian character. There is nothing wrong with the Nigerian land, 

climate, water, air or anything else. The Nigerian problem is the 

unwillingness or inability of its leaders to rise to their responsibility, 

to the challenge of personal example which is the hallmark of true 

leadership”. This description of the Nigerian State is not different 

from many countries in Africa. 

Many leaders in Africa instead of concentrating on the provision of 

necessary public goods and giving every segment of the state a sense 

of belonging in governance engage in massive looting and 

marginalizing others in the scheme of things. This situation has 

resulted to mass poverty, unemployment and general 

underdevelopment. This has created a wide gap between the rich and 

the poor leading to a situation where the poor have taken up arms to 

engage in violent activities like kidnapping for ransom, armed 

robbery, terrorism, etc. This view was corroborated by Felter (2021:2) 

when he averred that “strong correlations exist between sub-Saharan 

entrenched leadership and its development and security challenges, 

including conflict and instability, stagnant or declining economies, 

and democratic backsliding”. 

Authoritarian leadership is the order of the day in many states in 

Africa. Because of the perquisites of office and the desire to remain 

in office, many Africa leaders become autocratic to the extent that 

they engage in violation of fundamental human rights. This view was 

corroborated by Felter (2021:1) when he asserted that: “Rights abuses 

in the countries with the longest serving leaders have included secret 

or arbitrary arrests and detentions, tight restrictions on freedom of 

expression and police brutality”. Zimbabwe under Mugabe, 

Democratic Republic of Congo under Mobutu Sese Seko, Sudan 

under Omar al-Bashir, Burundi under President Pierre Nkrunziza are 
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examples of leaders in Africa who adopted the autocratic style of 

leadership. 

The major aim of autocratic leaders is to silence opposition and 

having silence them they would be free to do whatever they like 

including looting of the state treasury and perpetuating themselves in 

power. According to Ake cited in Abubakar (2004:154), “African 

leaders place more value on capturing political power for themselves 

and grew increasingly fearful about what seem to them to be the 

grieved consequences of losing to their rivals in the competition for 

the control of state power. Thus, coercion was not only used to 

constrain the political expression of the masses”. Ake went further to 

assert that the post-independence leadership foisted personalist and 

authoritarian rule through single-party systems or military 

dictatorship. This leadership styles no doubt make some segments of 

the citizens to react aggressively. 
Nature and Effects of Violent Conflicts on Africa 

Over the years, Africa has witnessed several forms of violent 

conflicts. There are many countries in Africa that have had and still 

having armed conflicts and they include Burkina Faso, Burundi, 

Cameroon, the Central Africa Republic (CAR), Chad, the Democratic 

Republic of Congo (DRC), Ethiopia, Kenya, Mali, Mozambique, 

Niger, Nigeria, Somalia, South Sudan and Sudan, the armed conflict 

is in the form of civil war and others are terrorist attacks by terrorist 

groups. The table below shows the terrorist organizations in Africa. 

 

Table 1: Terrorist Organizations in Africa 

S/N Name of Terrorist Organization 

1 Abdullah Azzam Brigades 

2 Al-Mulathameen 

3 Al-Qaeda in the Islamic Maghreb 

4 Allied Democratic Forces  

5 Ansar Al-Sharia (Derna) 

6 Ansar al-Sharia (Libya) 

7 Ansar al-Sharia 

8 Ansar Bait al-Maqdis 

9 Ansar Dine 

10 Ansaw W Islam 

11 Ansaru 
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12 Armed Islamic Group of Algeria 

13 Al-Barakat 

14 Boko Haram 

15 Egyptian Islamic Jihad 

16 Islamic Movement (Nigeria) 

17 Islamic State in Somalia 

18 Jabhatul Islamiya 

19 Al-jama’al-Islamiyya 

20 Libyan Islamic Fighting Group 

21 Lord’s Resistance Army 

22 Moroccan Islamic Combatant Group 

23 Al-Mourabiton (militant group) 

24 Jama’at Nasr al-Islam wal Muslim 

25 Movement for oneness and Jihad in West Africa  

26 Muaskar Anole 

27 Mujahideen Shara Council in the Environs of Jerusalem 

28 Muslim Brotherhood 

29 Muslim Brotherhood in Egypt 

30 Raskamboni Brigades  

31 Al-Shabaab (militant group) 

32 Soldiers of Egypt  

33 Tunisian Combatant Group 

Source: Wikipedia  

The violent conflicts occasioned by civil war and terrorist attacks 

have affected Africa adversely; many lives have been lost, properties 

destroyed and government of various countries affected have also 

wasted billions of their currency to resolve the violent conflicts. 

According to Afolabi (2009:25), “these conflicts have resulted in the 

destruction of lives and property, the internal displacement of people, 

a region-wide refugee crisis, poverty and disease, the proliferation of 

small arms and light weapons, human and drug trafficking”. No 

country or continent with the picture painted above can experience 

development and that is simply to say that the violent conflicts in parts 

of Africa are antithetical to development and this explains why many 

African states are lagging behind in virtually all indices of 

development.  
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Table 2: Battle and total war deaths in selected African countries 

 
Sources: Lacina and Gleditsch (2005); Coghlan et al (2006); UCDP/PRIO armed 

conflict dataset; and Human Security Brief (2007). 

Table 3: African refugees by origin, 2006 

 
              Source: UNHCR (2006) 

Table 4: Internally displaced persons in Africa, 2006 
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                Source: UNHCR (2006) 
Table 2, 3 and 4 show the number of deaths as a result of violent 

conflicts, refugees and internally displaced persons in Africa. This 

explains the fact that violent conflicts have had and still having 

adverse effects on Africa in so many ways. 

 

4-Conclusion and Recommendations 

Violent conflicts are detrimental to the development of Africa; this is 

because of their destructive nature. Violent conflicts have led to loss 

of lives and destruction of valuable properties across Africa. It has 

also necessitated the existence of refugees who are in different 

internally displaced camps wasting away without engaging in any 

meaningful productive venture rather government spends huge 

resources to take care of them. Resources that could have been 

deployed to bring about the much needed development in Africa is 

used to find solution to violent conflicts as well as trying to remedy 

the consequences of violent conflicts.  

Having seen the destructive nature of violent conflicts, efforts should 

be made therefore to reduce to the barest minimum the incidences of 

violent conflicts. Political leaders in Africa should try as much as 

possible to ensure there is strict adherence to constitutional provisions 

not only to respect constitutional term limit but also to ensure that the 

principles of rule of law are strictly adhered to in leadership, this will 

give the people confidence in the political and governance processes 

and hence would be willing to effectively participate in them to bring 

about good leadership which is panacea to societal development. 

Issue of election is very important in leadership. Leaders emerge 

through elections; it means that the electorates determine who lead 

them through voting in elections. The desire and wish of the electorate 

is to have leaders who can promote their welfare and well-being and 

such as given good atmosphere of free and fair election, the people 

take their destinies in their hands by electing those who are capable 

to steer the ship of the state for the benefit of the people. Free and fair 

election is very important in reducing violent conflicts that are 

politically oriented.  

Furthermore, experience has shown that when certain people are not 

carried along in leadership by being marginalized they would not only 

find it difficult to support that government but also would be tempted 
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to engage in violent conflicts to make  a statement and they can also 

seek to secede from that state. Nigeria is currently witnessing 

secessionist agitation by the South-Eastern part of the country. There 

is the feeling of marginalization by the South-Eastern part of the 

country. To guard against a situation such as this, there should be 

inclusive governance where every part of the country is made to have 

a sense of belonging in the scheme of things. 

 

Corruption is very prevalent in many parts of Africa; this situation has 

occasioned poverty, unemployment, lack of infrastructure for 

development as well as violent conflicts. States in Africa should try 

as much as possible to institute reforms that would make it difficult 

to engage in corrupt acts because those who have looted their 

countries do not want to be jailed and as such use part of the loot to 

frustrate the anti-corruption crusade. 

 

Issue of religion is also known to have led to violent conflicts. 

Religious conflict has to do with conflict associated with religion and 

mode of worship. This takes different forms ranging from members 

of same religion having disagreements over scriptures, struggle for 

leadership positions by members of same religion, religious 

intolerance such as attempts to impose ones religion on others as well 

as attempt to discourage others from practicing their religion. 

Government should try as much as possible to ensure freedom of 

worship and also prosecute those who take laws into their hands by 

killing people because of issue of religion as well as those who 

forcefully convert people or discourage people from practicing their 

religion. 

Politics has been noted to be a source of violent conflicts. Because of 

the benefits attached to political power in Africa, most members of 

the political class in Africa see politics as a do or die affair where they 

can do anything to capture power. This situation is a recipe for violent 

conflicts, many people have lost their lives and valuable properties 

destroyed because of politics. To guard against this scenario, political 

leaders in Africa should try as much as possible to play politics 

according to the rules and regulations of the game and those who do 

otherwise should be seriously sanctioned.   
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