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چكيده:   
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 تحليل رابطه اعتماد نهادی 
 با اشتياق شغلی

 و عملكرد معلمان تربيت بدنی
 شهرستانهای استان تهران

هدف پژوهش حاضر، تحلیل رابطه اعتماد نهادی با اشتیاق شغلی و عملکرد معلمان تربیت بدنی 
شهرســتانهای استان تهران بوده است. روش پژوهش، همبستگی با هدف ارائه مدل و از نوع 
تحلیل مســیر بوده اســت. جامعه آماری پژوهش را همۀ معلمان تربیت بدنی بیست منطقۀ 
آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل می دادند 
که در مجموع 1497 نفر بودند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی 306 نفر 
انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه الونن و همکاران )2008(، پرسشنامه عملکرد 
شریعتمداری و دارنده )1390( و پرسشنامه اشتیاق شغلی ساالنوا و شافلی )2001( بوده است. 
برای تجزیه و تحلیل یافته ها از شــاخصهای آمار توصیفی مانند درصد فراوانی، میانگین و 
در آمار اســتنباطی برای اطالع از طبیعی بودن توزیع نمرات از آزمون کولموگروف اسمیرنف 
استفاده شده است. همچنین از آزمون پیرســون در نرم افزار SPSS و برای تحلیل مسیر از 
نرم افزار AMOS استفاده شده اســت. نتایج نشان داده که میان اعتماد نهادی و مؤلفه های 
اشتیاق شــغلی با عملکرد از نظر آماری ارتباطی معنادار وجود دارد. همچنین میان اعتماد 
نهادی با مؤلفه های اشتیاق شــغلی از نظر آماری ارتباط معنادار وجود دارد. در نهایت نتایج 
تحلیل مسیر نشان می دهد که نقش میانجی اشــتیاق شغلی بر رابطه میان اعتماد نهادی با 
عملکرد اثرگذار اســت. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که اعتماد ســازماني سبب بهبود 
ارتباط و همکاري میان معلمان و مدیران تربیت بدنی آمــوزش و پرورش و ارتقای کارایي و 
اثربخشی معلمان می شود   زیرا محیطي که داراي اعتماد سازماني است، تأثیرات مثبت بسیار 

بر تربیت بدنی آموزش و پرورش دارد.
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 مقدمه
امروزه ســازمانها در جستجوی روشــهایی نو برای افزایش عملکرد1 و کارایی کارکنان  خود هستند 
)شــوهانی و همکاران، 1395(. تعاریف زیادی برای واژه عملکرد ارائه شــده است. در یک تعریف ساده 
می توان گفت عملکرد نتیجه  نهایی یک فعالیت است که بر اساس اهداف از قبل تعیین شده مورد ارزیابی 
قرار می گیرد )خویشــی، 1388  (. پیشرفت و توسعه هر کشور در گرو سازمان آموزش وپرورش آن است 
و عامل حیات آن معلمان هستند، بنابراین ارزشیابی عملکرد معلمان در مدارس به منظور بهبود کیفیت 
آموزش و در نهایت توسعه همه جانبه کشور، یک ضرورت است )فیندواتی2 و همکاران، 2018(. سنجش 
عملکرد معلمان، با انگیزه هایی مانند ارتقای سطح آموزش، بهبود جذب و همچنین ارتقای دانش حرفه ای 
همواره به مثابه گزینه ای راهگشا، مد نظر مسئوالن نهادهای نظارتی بوده است )عسکری متین و کیانی، 
1397(. یکی از اهداف مهم که در ســند تحول بنیادین به آن اشــاره شــده است، کسب شایستگیهای 
الزم در همه ساحتهای تربیت در دانش آموزان است )سند تحول بنیادین، 1390(. معلمانی که عملکرد 
اثربخش در حوزه ورزش و تربیت بدنی دارند نیز مانند سایر معلمان، بیشتر هدف گرا و هدفمندند و برای 
یادگیری بهتر حرکات و مهارتهای ورزشــی محیط و شــرایط مناسب را انتخاب می کنند و برای فراهم 
آوردن آنها اقدامات الزم را با همکاری مسئوالن به عمل می آورند. به این ترتیب می توانند تأثیر بیشتری بر 
یادگیری دانش آموزان داشته باشند )نظری و همکاران، 1397(. فیشر3 و همکاران )2005( نشان داده اند 
که معلمان باید محیط مناســب یادگیری را برای همکاری دانش آموزان با یکدیگر و همکاری معلمان و 
دانش آموزان فراهم کنند. برای این منظور آنها می توانند از رفتارهایی چون خندان بودن، ارتباط چشمی، 

بیان طنز در کالس درس و تعامل با دانش آموزان بهره بگیرند )اقدسی و همکاران، 1393(.
معلمان تربیت بدنی از نظر عملکرد، شــرایطی متفاوت نســبت به سایر معلمان دارند. برای معلمان 
تربیت بدنی عملکرد آموزشــیـ  ورزشــی از مؤلفه های مهم اســت که این امر تا حدودی به تجهیزات و 
امکانات ورزشی وابسته است. همچنین معلم تربیت بدنی برای داشتن عملکرد مناسب در ساعت ورزش 
نیاز است آمادگی جسمانی و پوشش مناسب داشته و نیز توانایی برگزاری مسابقات ورزشی و برانگیختن 

دانش آموزان برای مشارکت فعال در کالس را داشته باشد )میرکاظمی و همکاران، 1393(.
یکی از مفاهیمی که در عملکرد سازمان می تواند مؤثر باشد و کارشناسان رشته های علمی آن را مورد 
توجه و بررسی قرار داده اند، مفهوم اعتماد است. به عقیده وبر و وبر4 )2007(، اعتماد رفتار منظم، صادقانه 
و همکارانه است که در یک اجتماع بر اساس هنجارها نمود پیدا می کند. اعتماد اعضای هیئت آموزشی به 

1. Performance
2. Findawati
3. Fisher
4. Weber, B. & Weber, C.
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یکدیگر و به مدیر، عاملی مؤثر در ایجاد جّو مثبت در مدرسه و اثربخشي مدرسه است )هوی1 و همکاران، 
2006(. الونن و همکاران2)2008(، برای اعتماد ســازمانی ســه بعد را عنوان کرده اند که شامل اعتماد 
جانبی، اعتماد عمودی و اعتماد نهادی اســت. اعتماد نهادی، نوعی اعتماد به صورت غیرشخصی است و 
به عنوان اعتماد کارکنان ســازمان نسبت به اهداف، برنامه ها، استراتژی و چشم انداز سازمان، فرایندها و 
ســاختارها و سیاستهای منابع انسانی و شایستگیهاي سازمان معرفی می شود)هویدا و همکاران،1394؛ 

الونن و همکاران، 2008(. 
برای اعتماد نهادی معلمان نیاز است که توجه کافی به مدرسه وجود داشته باشد، به ویژه نسبت به 
معلمان تربیت بدنی که نیازمند فراهم آوردن تجهیزات ورزشــی و فضای مناسب ورزش هستند. در این 
زمینه برای معلمان تربیت بدنی زن محدودیتهای بیشتری هم وجود دارد، چرا که سالن ویژه بانوان وجود 
ندارد. نهادهای باالدســتی برای ایجاد اعتماد در معلمان تربیت بدنی باید محیط آرام و باثباتی برای آنها 
فراهم کنند. سازمانها با ایجاد انگیزه و اعتماد، سبب برقراری ارتباط و تشویق کارکنان و در نتیجه ایجاد 
تعهد بیشــتر در آنها می شوند. از سویی هم سازمانها به کارکنانی با انرژی و مشتاق نیاز دارند. کارکنانی 
که نســبت به شغل  خود اشــتیاق و عالقه زیاد دارند، به طور کامل مجذوب شغلشان می شوند و وظایف 
و تکالیف خود را به شــکلی مطلوب به انجام می رسانند؛ در نتیجه این امر سبب افزایش اشتیاق شغلی 

می شود)کارشناس، 1395(.
اشــتیاق شغلی3 مفهومی است که با تکیه بر درگیر کردن ذهن و عاطفه کارکنان با شغل، سعی در 
مهیا ساختن محیط کاري مطلوب براي کارکنان دارد و با استفاده از آن در پی افزایش و بهبود عملکرد 
کارکنان به منظور افزایش قابلیتهاي سازمان در ارائه خدمات با ارزش است )نوروزی و همکاران،1395(. 
اشتیاق شغلی سبب می شود که معلمان پیوسته در پی بهبود و پیشرفت باشند. این اشتیاق برای معلمان 
تربیت بدنی مهم تر اســت، زیرا ورزش در گذر زمان تغییر می کند و معلم تربیت بدنی مدام باید روشهای 
جدید و ابداعی برای آموزش مهارتهای ورزشی طرح ریزی کند. یکی از موضوعات دیگر تأثیرگذار مسائل 
مالی معلمان است و بیشتر معلمان با تنگناهای مالی مواجه اند. معلم زمانی که درگیر مشکالت معیشتی 

باشد نمی تواند اشتیاق شغلی الزم را داشته باشد. 
پیامد فقدان اشــتیاق شغلی، بی تفاوتی است. بی تفاوتی یک روند تدریجی است که به مرور در افراد 
نمایان می شود. افراد دارای این ویژگی توجهی به آینده ندارند، زیرا از نظر آنان هیچ تفاوتی میان حال، 
آینده و گذشــته وجود ندارد. این رویکرد به وجود آورنده معلمانی اســت که آموزش و تدریس خود را نه 
بر اساس انگیزه و اشتیاق درونی به آموزش، بلکه بر اساس مؤلفه هایی همچون رضایت و عدم شکایت اولیا، 

1. Hoy
2. Ellonen et al.
3. Work engagement
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فصلنامه خانواده و پژوهش )جامعه شناسی، روان شناسی و علوم تربیتی(
علمی

رضایت مدیر و دریافت پاداشهای بیرونی انجام می دهند، به دلیل مشکالت مادی و معنوی که امروزه به 
هر دلیل گریبانگیر آموزش و پرورش کشور شده است، خیلی زود عرصه را خالی می کنند و دچار انفعال 

در عملکردهای شغلی خود می شوند )زندکریمی و همکاران، 1398(.
امروزه یکی از چالشــهای ســازمانهای آموزشی و آموزش و پرورش کشــور ضرورت پاسخگویي 
هوشــمندانه  نظام تربیت رســمي و عمومي به اقتضائات آن اســت. بدین منظور نیاز است آموزش و 
پرورش از رویکردهای نوین و ضروری در سیستم خود استفاده کند تا بتواند به اهداف کالن خود دست 
یابد )ســند تحول بنیادین، 1390(. معلم، یکی از عناصر مؤثر در نظام تعلیم و تربیت است و رضایت 
و اشتیاق او نسبت به کارش می تواند در تحقق بخشیدن به اهداف نظام آموزش وپرورش تأثیری بسزا 
داشته باشد )علی پور و اعراب شیبانی، 1390(. معلمان هماهنگ کننده ارتباطات دانش آموزان هستند 
و می توانند در مســیر تحقق پذیری هدفهای تعلیم و تربیت شــرایطی مساعد را فراهم کنند. مساعد 
کردن محیط تربیتي، مرهون ایجاد شــرایطي است که معلم را به کار خود دلگرم کند و در حمایت از 
او مؤثر باشــد )بختیاری رمضانــی، 1389(. تربیت بدنی در نظام آموزش و پرورش جایگاهی بس مهم 
و پر اهمیت یافته اســت، زیــرا آموزش و پرورش صحیح و به روش علمی می تواند نیازهای اساســی 
دانش آموزان را برآورده کند. تربیت بدنی بخشــی از برنامه آموزش و پرورش است که سهمی عظیم در 
تربیت و تندرســتی نســل جوان دارد. آموزش و پرورش یکی از آرمانی ترین و راهبردیترین نهادهای 
هر نظام اســت و نقشی مهم و سهمی تأثیرگذار در تربیت منابع انسانی آن نظام عهده دار است )سند 

تحول بنیادین، 1390(. 
نتایج پژوهش دهقانی )1395( نشان داد که تفاوت معناداری میان اشتیاق شغلی معلمان در سطح 
یادگیری دانش آموزان وجود دارد و تفاوت معناداری میان عملکرد شغلی معلمان و ویژگیهای دموگرافیکی 
معلمان و مهارتهای یادگیری دانش آموزان وجود دارد. نتایج کلی حاکی از این بود که عملکرد شــغلی 
معلمان تأثیر بســیار در یادگیری دانش آموزان دارد. یافته های تحقیق سیاسری و شهرکی پور )1395( 
نشــان دادند که میان حمایت سازمانی و اعتماد ســازمانی با عملکرد معلمان رابطه ای مثبت و معنادار 
وجود دارد و حمایت سازمانی و اعتماد سازمانی قابلیت پیش بینی عملکرد شغلی معلمان را دارند. نتایج 
پژوهش زندکریمی و همکاران )1398( نشان داد که میان رهبری موثق و بی تفاوتی سازمانی رابطه وجود 
دارد. میان توانمندســازی روان شناختی و بی تفاوتی ســازمانی رابطه وجود دارد و رهبری موثق با نقش 
میانجی توانمندســازی روان شناختی سبب کاهش بی تفاوتی ســازمانی در میان معلمان می شود. نتایج 
رحمانی )1392( نشانگر آن است که بیان روشن اهداف، دسترسی به منابع و اطالعات، ساختار سازمانی، 
غنی ســازی شغل و ارزیابی عملکرد از جمله عوامل ســازمانی مؤثر بر توانمندسازی معلمان در تعلیم و 
تربیت هســتند. نتایج تحقیق مساح و همکاران )1396( نشان داد که اثري مستقیم میان جّو مدرسه و 
نگرشهاي شغلی معلم وجود دارد و تأثیر غیرمستقیم اشتیاق شغلی نیز مورد تأیید است. تأثیرگذاري جّو 
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مدرسه بر نگرشهاي شغلی معلمان، به میزان اشتیاق شغلی معلم وابسته است. 
آلن1 و همکاران )2018( در تحقیقی به بررسی یک مدل برای نقش اعتماد در عملکرد پرداختند. 
نتایج نشــان داد که تعهد خانواده در اعتماد بر عملکرد نقش دارد و روابط اعضا را تعدیل می کند. در 
زمینه اعتماد نهادی و عملکرد در آموزش و پرورش پژوهشــهای محدودی انجام شــده است و بیشتر 
پژوهشــهای آن حوزه در سازمانهای عمومی مانند شهرداری انجام شده است و این مؤلفه ها در حوزه 
آموزش و پرورش و معلمان تربیت بدنی بررســی نشده اســت. از آنجا که اعتماد نهادی می تواند تأثیر 
بســیار در عملکرد معلمان تربیت بدنی داشته باشد و اشــتیاق شغلی هم عاملی تأثیرگذار در عملکرد 
مناســب شغلی افراد است، بنابراین بررســی این عوامل در معلمان تربیت بدنی ضروری و الزم به نظر 

می  رسد.
در سازمانها به ویژه سازمانهای دولتی، فاصله ای قابل توجه میان کارکنان و مدیران و خواسته های 
آنهــا وجود دارد. از این رو، تصمیمات در مرحلۀ اجرا با مشــکالتی روبه رو می شــوند، زیرا هنگام اجرای 
تصمیمات کارکنان مقاومت و سرســختی نشــان می دهند و مدیران نیز به کارکنان اعتماد نمی کنند و 
اینها همه ســبب ایجاد فضای بی اعتمادی می شود. امروزه آموزش و پرورش به معلمانی نیاز دارد که نه 
تنها جسمشــان بلکه روح و ذهنشــان نیز در کار درگیر باشد )باکر و شافلی2، 2008(. معلم، در جریان 
تربیت رســمي و عمومي، نقش کلیدي به عهده دارد و باید متناسب با اقتضائات جریان تربیت، شرایط 
و ویژگیهای مناســبی برای عملکرد بهتر داشته باشد. برای فراهم کردن شرایط ارتقای منزلت اخالقي، 
فرهنگي- اجتماعي و حرفه اي معلمان، در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار بسیار مهم است و باید شرایطی 
فراهم شــود تا معلمان عملکردی اثربخش از خود نشان دهند. در این زمینه باید فرصت سازي مناسب 
ایجاد و موانع عملکردی برداشته شــود )سند تحول بنیادین، 1390(. مقوله ای مانند ورزش به پرورش 
افراد در ابعاد روحی، جســمی و ذهنی می پردازد و مهم اســت معلمان با اشــتیاق و انگیزه در کالسها 
حضور و مشــارکت داشته باشند. اغلب مدیران در برنامه ریزیهای آموزشی از ساعت ورزش برای پوشش 
دادن نواقص برنامه و پر کردن ســاعات خالی استفاده می کنند که بی شک این امر بر اثربخشی معلمان 
تربیت بدنی تأثیرگذار اســت و می تواند موجب کاهش عملکرد دبیران، تعلق خاطر و اعتماد و اشــتیاق و 
در نهایت کاهش موفقیت معلمان تربیت بدنی  شــود. از آنجا که تاکنون تحقیقی در مورد اعتماد نهادی، 
اشــتیاق شغلی و عملکرد معلمان انجام نشده است، لذا پژوهشگر در این تحقیق درصدد پاسخگویی به 
این سؤال اســت که ارتباط اعتماد نهادی و عملکرد با نقش میانجی اشتیاق شغلی معلمان تربیت بدنی 

شهرستانهای استان تهران چگونه است؟

1. Allen 
2. Bakker & Schaufeli
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 روش پژوهش
روش پژوهش حاضر، همبســتگی با هدف ارائه مدل و از نوع تحلیل مســیر بوده اســت. با توجه به 
اینکه متغیرهای پژوهش از نوع مشــاهده شده )و نه پنهان( بودند، مدل مفهومی پژوهش از نوع تحلیل 
مســیر است. داده ها به صورت مقطعی و به شکل میدانی گردآوری شده اند. بنابراین هدف کلی پژوهش، 
پیش بینی و مدل یابی عملکرد معلمان1 تربیت بدنی شهرستانهای استان تهران بر اساس اعتماد نهادی2 و 

مؤلفه های اشتیاق شغلی )نیرومندی3، وقف خود4 و جذب5 ( بوده است. 

 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گيری

جامعه آماری پژوهش را همۀ معلمان تربیت بدنی بیســت منطقۀ آموزش و پرورش شهرســتانهای 
اســتان تهران در سال تحصیلی 99-1398 تشکیل می دادند که بر اساس اطالعات و آمار ارائه شده، در 
مجموع 1497 نفر)659 نفر مرد و 838 نفر زن( بودند. نورمن و استرینر6 )2003( معتقدند که به منظور 
برآورد حجم نمونه در پژوهشهای مدل یابی به ازای هر پارامتری )مؤلفه( که برآورد می شود، حداقل به 15 
نفر آزمودنی نیازمندیم. لذا با توجه به پراکندگی و گستردگی شهرستانهای استان تهران، این شهرستانها 
را با توجه به توزیع جغرافیایی به پنج بخش، شــمال )رودهن و دماوند(، جنوب )رباط کریم، گلستان و 
بوستان(، شرق )ورامین و پیشــوا(، غرب )شهریار( و بخش مرکزی )شهر ری و قرچک( تقسیم کردیم. 
با توجه به اینکه حجم نمونه آماری با اســتفاده از جدول مورگان 306 نفر بود، در توزیع پرسشــنامه ها 
جمعیت به عنوان مبنا قرار گرفت و به تناسب هر منطقه این کار انجام شد. براساس جمعیت توزیع برای 
اطمینان از بازگشت پرسشنامه های توزیع شده، تعداد 350 پرسشنامه در میان معلمان تربیت بدنی این 
پنج شهرســتان، با روش نمونه گیری دردسترس توزیع شد. پس از گردآوری و عدم بازگشت تعدادی از 

پرسشنامه ها، تحلیل آماری روی 332 پرسشنامه انجام پذیرفت. 

 ابزار پژوهش
ابزار گردآوری داده ها، در این پژوهش شامل سه بخش بود. بخش اول ابزار سنجش متغیر اعتماد 
نهادی الونن و همکاران )2008( بود که این پرسشنامه دارای 19 گویه است و روایی صوری، محتوایی 
و ســازه آن در پژوهش شــیرازی و همکاران )1391( مورد تأیید قرار گرفته اســت. بخش دوم ابزار 

1. Teachers’ performance
2. Institutional trust
3. Vigor
4. Dedication
5. Absorption
6. Norman & Streiner
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ســنجش متغیر عملکرد معلمان بود که این ابزار شامل 27 گویه است که در پژوهش شریعتمداری و 
دارنده )1390( روایی صوری، محتوایی و ســازه آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. بخش سوم 
مربوط به ابزار ارزیابی اشتیاق شغلی ساالنوا1 و شافلی )2001( با 17 گویه بود که مشتمل بر سه مؤلفۀ 
نیرومندی )6 سؤال(، وقف خود )5 سؤال( و جذب )6 سؤال( بود که روایی آن در پژوهش ضیاءالدینی 
و رمضانی قوام آبادی )1392( مورد تأیید قرار گرفته اســت. پایایی پرسشــنامه های پژوهش حاضر از 
طریق ضریب آلفای کرونباخ برای اعتماد نهادی )α =0/84(، اشــتیاق شــغلی )α =0/87( و عملکرد 
معلمان )α=0/92( به دســت آمده کــه حاکی از قابل قبول بودن و ثبات ابزارهای اندازه گیری اســت. 
برای تجزیه و تحلیل آماری یافته ها از روشــهای آمار توصیفی و استنباطی در دو بخش مجزا استفاده 
شــده است. در بخش آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار و جداول توزیع فراوانی و در سطح آمار 
اســتنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنفK-S( 2( برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و از آزمون 
همبستگی پارامتریک پیرســون برای بررسی ارتباط میان متغیرهای پژوهش و برای تعیین چگونگی 
ارتباط متغیرها با یکدیگر در مدل پژوهش از تحلیل مســیر استفاده شده است. در این پژوهش کلیه 
 P≥0/05 محاسبات آماری با نرم افزار اس پی اس اس و آموس و کلیه محاسبات در سطح معناداری

انجام پذیرفته است.

 یافته ها
بر اســاس نتایج توزیع فراوانی ســن نمونه های پژوهش بیشترین تعداد نمونه ها در دامنه 36 تا 40 
 سال بود )85 نفر، 25 درصد(. بر اساس یافته ها مشخص شد که 149 نفر )44/9 درصد( مرد و 183 نفر 
)55/1 درصد( زن بودند و مشــاهده شد که بیشترین تعداد نمونه های پژوهش دارای مدرک کارشناسی 
)204 نفر، 61/4 درصد( بوده اند. برای بررســی منحنی توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اســمیرنف 
استفاده شــده که نتایج آن نشان داده که در کلیۀ متغیرها، منحنی توزیع داده ها به صورت نرمال است 

.)P≤0/05(
با توجه به نرمال بودن آزمون کولموگروف اســمیرنف از آمار پارامتریک برای بررســی ارتباط میان 
متغیرهای پژوهش اســتفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی پارامتریک پیرسون در جدول 1 نشان 
داده اســت که میان متغیر اعتماد نهادی با مؤلفه های اشتیاق شــغلی و عملکرد معلمان   تربیت بدنی 

 .)P ≥0/01( شهرستانهای استان تهران ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد

1. Salanova
2. Kolmogorov-Smirnov test
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 جدول 1.   ضرایب همبستگی پیرسون برای ارتباط میان متغیرهای مشاهده شده پژوهش                                                                                               

12345متغیر

11/00. اعتماد نهادی

1/00**20/398. عملکرد معلمان

اشتیاق شغلی

1/00**0/500**30/670. نیرومندی

1/00**0/666**0/501**40/772. وقف خود

1/00**0/799**0/614**0/523**50/754. جذب

** در سطح معناداری 0/001

در این بخش فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر برازش مدل با داده ها بررسی شده است. این برازش در 
واقع میزان نزدیکی ماتریس واریانس- کوواریانس نمونه یا ماتریس واریانسـ  کوواریانس جامعه را نشان 
می دهد و با روشهای گوناگون مورد  اندازه گیری قرار می گیرد که در جدول 2 مقادیر هر کدام از شاخصها 

نشان داده شده است. 

 جدول 2.   شاخصهای نیکویی برازش و میزان مطلوبیت آنها                                                                                               

ف
مقادیر شاخصهای برازشردی

نتیجهمالکمشاهده شده

--χ211/757مجذور کای دو1

--df4درجه آزادی2

تأییدکمتر از χ22/9393 به dfنسبت کای دو به درجه آزادی4

شاخص برازش تاکر لویس یا غیر هنجاری بنتلر 5
تأییدبیش از TLI/NNFI0/930/9بونت

تأییدبیش از CFI0/900/9شاخص برازش تطبیقی بنتلر6

تأییدبیش از IFI0/910/9شاخص برازندگی فزاینده7

تأییدکمتر از RMSEA0/0760/08شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریب8

تأییدبیش از GFI0/960/9شاخص نیکویی برازش9

تأییدبیش از NFI0/950/9شاخص برازش استاندارد شده10
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در نهایت می توان با توجه به نتایج یافته های جدول 2 نتیجه گرفت که شــاخصهای نیکویی برازش 
از مطلوبیت خوبی برخوردارند و مدل مورد نظر با داده ها برازش دارد. همانطور که در جدول 3 نشــان 
داده شده ارتباط میان متغیر اعتماد نهادی با مؤلفه های اشتیاق شغلی )نیرومندی، وقف خود و جذب( 
مثبت و معنادار اســت و میان مؤلفه های اشتیاق شغلی یا عملکرد معلمان تربیت بدنی نیز ارتباط مثبت 
و معنــادار وجود دارد و ارتباط میان اعتماد نهادی با عملکرد معلمان تربیت بدنی از طریق مؤلفه جذب 
دارای اثری قوی تر است. کلیه تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم با مقادیر هر کدام از آنان در جدول 3 نشان 

داده شده است. 

 جدول 3.   نتایج اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحلیل مسیر متغیرهای اعتماد نهادی، عملکرد معلمان و مؤلفه های اشتیاق شغلی

آماره βtنوع اثرمتغیر مالکمتغیر پیش بین

اعتماد نهادی

0/72116/432مستقیمنیرومندی

0/92022/129مستقیموقف خود

0/87020/895مستقیمجذب

نیرومندی

عملکرد معلمان

0/1964/673مستقیم

0/0712/770مستقیموقف خود

0/2014/870مستقیمجذب

عملکرد معلماناعتماد نهادی

0/1422/860غیرمستقیم )از طریق مؤلفه نیرومندی(

0/0654/204غیرمستقیم )از طریق مؤلفه وقف خود(

0/1742/911غیرمستقیم )از طریق مؤلفه جذب(

** معنادار در سطح 0/01؛ * معنادار در سطح 0/05

همانگونه که در مدل تحلیل مســیر در شکل 1 نشان داده شده است، میان متغیر اعتماد نهادی با 
مؤلفه های اشتیاق شغلی و همچنین میان مؤلفه های اشتیاق شغلی به عنوان میانجی با عملکرد معلمان 
تربیت بدنــی اثر مثبت و معنادار وجود دارد. بایــد اذعان نمود که ارتباط میان اعتماد نهادی بر عملکرد 
معلمان تربیت بدنی از طریق میانجی جذب اثری قوی تر و معنادارتر دارد )β=0/174(. مقادیر ارتباط میان 

متغیرها در شکل 1 نشان داده شده است. 
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وقف خود

نیرومندی

جذب

اعتماد نهادیعملکرد معلمان

e1

e2 e4

e3

.72 .20

.54

.49

.49

.38

.85
1

1

1

1

.92 .07

.87 .20

 شکل 1.   ضرایب استاندارد شده تحلیل مسیر بین اعتماد نهادی، مؤلفه های اشتیاق شغلی و عملکرد معلمان تربیت بدنی                                                                                               

 بحث و نتيجه  گيری ...........................................................................................
با توجه به اینکه معلمان نقشی کلیدی در رشد و بهبود سازمان آموزش و پرورش دارند، ضرورت دارد 
مؤلفه هایی که در عملکرد معلمان تأثیرگذار است بررسی شوند تا سازمان آموزش و پرورش و مدارس در 
جهت اثربخشی حرکت کنند. نتایج پژوهش نشان داد که میان اعتماد نهادی و عملکرد از نظر آماری ارتباط 
معنادار وجود دارد که با نتایج پژوهشــهای آلن و همکاران )2018(، سارانی و همکاران)1393( و بابایی 
و همکاران )1394( همسوست. اگر در مدرسه ای جوی توأم با اعتماد حکمفرما باشد، ارتباطات اثربخش 
ایجاد خواهد شد که این امر، ارتباطات بوروکراتیک بازدارنده را کاهش می دهد و باعث عملکرد بهتر معلمان 
می شــود )گیوریان و دیندار فرکوش، 1390(. همچنین اعتماد، نقشــی تعیین کننده در عملکرد اعضای 
دیگر مدرسه خواهد داشت که بر رفتار معلمان تأثیرگذارند )میرکمالی و همکاران، 1391(. اعتماد، فرایند 
عملکرد را در اعتمادکننده و اعتمادشــونده بهبود می بخشد. در مدارسی که در آنها جّو حاکی از اعتماد 
میان مدیر، معلمان، همکاران، دانش آموزان و اولیای آنها حکمفرماست، عملکرد معلمان بهبود می یابد، چرا 
که اعتماد سبب می شود که بازخورد منفی و ایجاد تعارض بازدارنده در مدرسه کاهش یابد)میرکمالی و 
همکاران،1391(. دخالت مدیران و وجود دید اجرا کننده صرف به معلم سبب کاهش منزلت معلمان در 
ســازمان و عدم اعتماد آنها به سازمان شده است. جامعه ایرانی و سازمانهای باالدستی اعتبار باالیی برای 
حرفه معلمی قائل نیستند و حمایتهای  اندکی از معلمان صورت می پذیرد. برآورده نشدن نیازهای مالی، 
التفات  اندک والدین، پایین بودن ارزش اجتماعی و بی توجهی جامعه به زحمات معلمان )رضوانی، 1373( 
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سبب شده است که اعتماد معلمان نسبت به سازمان خود کاهش یابد. از آنجا که معلمان اقداماتی مناسب 
برای تغییر اوضاع خود مشــاهده نمی کنند، در نتیجه آنها هم عملکردی پایین در سازمان از خود نشان 
می دهند. تا زمانی که معلمان سازمان خود را پشتیبان واقعی خود در مسائل و مشکالت نبینند و اعتماد آنها 
جلب نشود نمی توان انتظار عملکرد باالی مستمر از آنها داشت. عملکرد از مهم ترین متغیرها برای دستیابی 
افراد و سازمانها به اهدافشان است. امروزه حیات آموزش و پرورش تا  اندازه زیادي به عملکرد موفقیت آمیز 
معلمان بســتگي دارد و اعتماد به منزلۀ یکی از عوامل اصلی در محیطهای کار می تواند منجر به بهبود و 
افزایش عملکرد کارکنان و ســازمانها  شود. این امر در سازمانهای آموزشی حائز اهمیت تر به نظر می  رسد، 
چرا که آموزش و پرورش و تربیت بدنی در ارتباط با افرادی هستند که نقش اساسی در رشد جامعه دارند. 
معلم با داشتن اعتماد نهادی کمتر درگیر کارهای غیرضروری می شود و در کارهای مدرسه که به او مربوط 
نمی شود کمتر دخالت می کند. این امر موجب می شود با تمرکز در کار خود عملکردی بهتر داشته باشد.
نتایج پژوهش نشان داد میان اعتماد نهادی با مؤلفه های اشتیاق شغلی از نظر آماری ارتباط معنادار وجود 
دارد که با نتایج پژوهشــهای پویان و همکاران )1395( و نوروزی و همکاران )1395( همسوست. اشتیاق 
معلم، حاکی از تالش معلم در کار خودش است که ارتباطی مستقیم با عملکرد و نگرشهاي او دارد )هان1 
و همکاران، 2016( و عاملی حیاتی در حوزه آموزش به شــمار میآید، زیرا این موضوع به دانش آموز انتقال 
می یابد و عاملی در برانگیختگی او براي موفقیت می شود )راث2 و همکاران، 2007(. اعتماد نهادی موجب 
می شــود در شرایط وجود خطر یا ابهام در مدرســه، معلمان در کنار سازمان خود بمانند و به اتخاذ رفتار 
درست و مثبت سازمان در قبال خودشان و دیگران امیدوار باشند. اعتماد نهادی موجب می شود که معلمان 
مدرسه خود را مکانی خوب به همکاران خود معرفی کنند و رضایت بیشتری از سازمان خود داشته باشند. 
همچنین میزان تمایل آنها به کار کردن را افزایش و میل به ترک کردن سازمان را کاهش می دهد. مجموع 
این عوامل سبب می شود که معلمان اشتیاق بیشتری نسبت به شغل خود داشته باشند. در میان مؤلفه های 
اشــتیاق شــغلی باالترین ارتباط با مؤلفه وقف خود وجود دارد. وقف خود در کار به درگیری شدید ذهنی 
فرد در کار اشاره دارد و ترکیبی از احساس معناداری، اشتیاق و نگرش است )کارشناس، 1395(. معلمان 
هر چه بیشتر به سازمان خود اعتماد داشته باشند بیشتر درگیر کار خود می شوند و حتی وجود چالشها و 
مسائل هم نمی تواند درگیری ذهنی معلمان را از بین ببرد. چرا که آنها به دلیل اعتماد داشتن، این توانایی 
را در سازمان خود می بینند که بر مشکالت و مسائل فائق آید. از اهداف اساسی آموزش و پرورش، تربیت 
و پرورش افراد توسط معلمان است. تحقق پذیری این هدف مستلزم داشتن معلمان با انگیزه و مشتاق در 
مدارس است. معلمان مشتاق و عالقه مند به طور کامل مجذوب شغل شان می شوند و وظایف و تکالیف شغلی  
خود را به نحو مطلوب به انجام می رسانند. در نتیجه عملکرد و کارایی معلمان می تواند افزایش یابد. همچنین 
معلمانی که غرق شغل خود  می شوند، بر انجام دادن وظایف و مسئولیتهای خود متمرکز می شوند و در نتیجه 

1. Han
2. Roth



94
ë شمارة ë 4 شمارة پیاپی ë 49 سال هفدهم ë زمستان 1399

فصلنامه خانواده و پژوهش )جامعه شناسی، روان شناسی و علوم تربیتی(
علمی

ضمن کار، زمان برای آنها به سرعت سپری می شود، از این رو جدا شدن از انجام دادن وظایف شغلی، برایشان 
بسیار دشوار است و تعلق خاطری خاص به شغلشان پیدا می کنند. در سازمانی مانند آموزش و پرورش، اگر 
حیطه عدم اعتماد معلمان به سازمان گسترده شود، تأثیراتی غیرقابل جبران به وجود خواهد آمد. این نوع 
ناسازگاری معموالً موجب پایین آمدن سطح امید و آرزوهای معلمان می شود و سطح اشتیاق آنها را برای 
تدریس کاهش می دهد )زندکریمی و همکاران، 1398(. معلمانی که از سطح اعتمادی باال نسبت به سازمان 
خود برخوردارند، انگیزه کاری بیشتری دارند و با خیال راحت و با اشتیاق در پی یافتن روشهای جدید و مؤثر 

برای تدریس خواهند بود)وانگ و ژانگ1، 2012(.
نتایج نشان می دهد میان مؤلفه های اشتیاق شغلی با عملکرد از نظر آماری ارتباط معنادار وجود دارد که 
با نتایج آکیلی2 و همکاران )2015( و کارشناس )1395( همسوست. فردی که دارای اشتیاق شغلی باشد 
خودخواسته براي کارش، انرژي و زمان صرف می کند و از آن لذت می برد )کریستیان3 و همکاران، 2011(. 
معلمانی که اشــتیاق به کار دارند، ارتباطاتی گرم با دانش آموزان برقرار می کنند، از ســالمتی برخوردارند، 
استرس هیجانی و فرسودگی کمتري را تجربه می کنند )جنینگز و گرینبرگ4، 2009(؛ در نتیجه عملکردی 
بهتر هم خواهند داشت. این امر دربارۀ معلمان تربیت بدنی اهمیت بیشتر دارد، چرا که حرکات و مهارتهای 
ورزشی عملی هستند و نیاز به اجرای صحیح فعالیت وجود دارد. زمانی که معلم تربیت بدنی عالقه و اشتیاق 
به ورزش داشته باشد برای مهارتهای ورزشی زمان صرف می کند، برای اصالح مهارت دانش آموزان تالش 
می کند، از فعالیت خسته نمی شود و به طور مستمر تالش می کند شرایطی بهتر برای یادگیری دانش آموزان 
فراهم کند. در میان مؤلفه های اشــتیاق شغلی، جذب و نیرومندی ارتباطی بیشتر با عملکرد دارند. جذب 
به میزان تمرکز و غرق شــدن فرد در کار اشــاره دارد و معموالً زمانی ایجاد می شود که فرد تجربه کاری 
لذت بخشی را دنبال کند )کارشناس، 1395(. معلمانی که تمرکز بیشتری ضمن کار دارند، عملکردی بهتر 
از خود نشان می دهند. در نیرومندی، فرد در راستای انجام دادن کار خود تالشی قابل مالحظه می کند و 
توانایی روبه رو شدن با موقعیتهای دشوار در کار را دارد. آنان هنگام رخ دادن مشکالت و تعارضات مقاومت 
بیشتری از خود نشان می دهند )کارشناس، 1395(. معلمی شغلی پرچالش است و مسائل و مشکالت بسیار 
به همراه دارد. افرادی که توانایی و مهارت بیشــتری در روبه رو شــدن با سختیها و مشکالت داشته باشند 
می توانند در مدرســه نیز عملکردی بهتر داشته باشند. شایان ذکر است که یکی از مباحث مهم آموزشی 
کنشهای اخالقی تدریس است که در آن معلم ویژگیهایی مانند صداقت، شجاعت، بردباری، همدردی، احترام 
و انصاف را به نمایش می گذارد. فضا و محیط ورزش شرایطی بهتر برای کنشهای اخالقی به وجود می آورد. 
در چنین شرایطی، معلم ورزش معموالً می تواند همدردی بیشتری با دانش آموزان داشته باشد. این کنشها 

به انگیزه و اشتیاقی نیاز دارند تا معلم عملکردی بهتر در این زمینه از خود نشان دهد.

1. Wang & Zhang
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در نهایت نتایج نشان داد که نقش میانجی اشتیاق شغلی بر رابطه میان اعتماد نهادی با عملکرد اثرگذار 
اســت که با نتایج پژوهشــهای هان و همکاران )2016(، بابایی و همکاران )1394( و کارشناس )1395(، 
همسوست. امروزه مدیریت برای ارتقای کیفیت نیازمند ابزارهای گوناگون است. یکی از این ابزارها، استقرار 
اعتماد سازمانی است، چرا که اعتماد نهادی مبین اعتماد میان افراد و مقررات اجتماعی غیرشخصی است که 
سبب تغییر جهت از کنترل سازمان از سطح فردی به سطح تصمیمات جمعی می شود و منافع عمومی و 
جمعی را در نظر می گیرد. اعتماد نهادی سبب به وجود آمدن نوعی رضایت قلبی و التزام نسبت به وظایف و 
امور تعیین شده برای هر فرد می شود به طوری که فرد بر اساس آن بدون هیچگونه سیستم نظارتی، وظایف 
محوله را به بهترین شکل ممکن انجام می دهد. اعتماد از عواملی است که به بهبود عملکرد معلمان می انجامد 
و می تواند یکی از منابع مزیت رقابتی در بلندمدت باشد. برایند بی اعتمادی معلمان می تواند کیفیت پایین کار، 
ایجاد هزینه های کنترل و نظارت، وجود استرس و دلهره در کار و عدم تمرکز مناسب در کار باشد )کارشناس، 
1395( و این موارد و فقدان اعتماد بر عملکرد معلمان تأثیر منفی خواهد گذاشت.   از این رو سازمان آموزش 
و پرورش در صورت توجه نکردن به اعتماد هزینه های مازاد زیادی خواهد پرداخت. نیاز است شرایطی برای 
معلمان فراهم شود که آنها بتوانند به سازمان و مدرسه خود اعتماد داشته باشند و بدون دلهره بر کار خود 
تمرکز کنند. بی شک زمانی که اعتماد معلمان همراه با اشتیاق شغلی شود عملکرد آنان بهبود خواهد یافت. 
معلمان اگر به سازمان خود اعتماد کنند عملکردی مناسب خواهند داشت و عالقه و تمرکز و ذهن خود را 
معطوف به کار خود خواهند کرد. عملکرد معلمان تربیت بدنی از جهاتی مهم تر از معلمان دیگر است، چرا 
 که عملکرد آنها بر جنبه های جسمانی و روانی دانش آموزان تأثیرگذار است. )پیشوت1 و همکاران، 2014(.   
به همین سبب بهتر است شاخصهای کلی ارزیابی عملکرد سایر دروس برای معلم ورزش در نظر گرفته نشود 

و ابزارهای سنجش عملکرد متناسب با فعالیت و ذات ورزش برای معلمان ورزش طراحی شود.
در پایان می توان گفت که تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با توجه به اینکه به 
معلمان کارآمد نیاز دارد و آنان عامل کلیدی پیشرفت و ترقی آموزش و پرورش هستند، باید اعتماد باالیی 
به آنها داشته باشد. اعتماد مي تواند با بهبود ارتباطات و همکاري میان معلمان و مدیران تربیت بدنی آموزش 
و پرورش سبب بهبود و افزایش کارایي معلمان شود. ایجاد محیطي که داراي اعتماد سازماني است، تأثیرات 
مثبت بسیار براي تربیت بدنی آموزش و پرورش دارد، چرا که افزایش اعتماد موجب رضایت شغلي معلمان 
و حتی بهبود رفتارهاي شهروندي سازماني آنها مي شود. اعتماد وفاداری معلمان را افزایش می دهد و معلم 
وفادار، حاضر اســت فراتر از وظایف شغلي خود فعالیت کند که این امر عاملی مؤثر در افزایش اثربخشي و 
کارایی آموزش و پرورش است. پیشنهاد می شود سازمان آموزش و پرورش با برپایی همایشها و گردهماییها، 
ایجاد تعامالت و جلسات دوسویه میان مدیران و معلمان، مشکالت و خطاهای احتمالی در این زمینه را مورد 
بررســی قرار دهد تا از این طریق عملکردها اصالح شوند. همچنین پیشنهاد می شود در استخدام معلمان 
به وجود اشــتیاق شغلی در داوطلبان به منزلۀ یکی از ویژگیهاي اساسی در زمان گزینش توجه الزم شود.

1. Pišot
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