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چکیده
مسؤليتپذیری اجتماعي بهعنوان یک امر مهم و ضروری در سازمانها محسوب ميشود كه بهموجب آن سازمانها در
فعاليتهای خود و در تعامالتشان با ذینفعان ،بهصورت ارادی و داوطلبانه ،به دغدغههای محيطي و اجتماعي افراد توجه
ميكنند .هدف از مطالعه حاضر رابطه بين سالمت سازماني و مسئوليتپذیری اجتماعي با نقش ميانجي خوشبيني تحصيلي
معلمان بوده است .روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي و از نوع مطالعات كاربردی است .جامعه آماری پژوهش شامل
كليه معلمان مقطع ابتدایي شهر بهشهر در سال تحصيلي  98-99به تعداد  180نفر بوده است .نمونه آماری به تعداد  123نفر و
با استفاده از جدول كرجسي و مورگان و به شيوه نمونهگيری تصادفي طبقهای بر حسب جنسيت انتخاب شدند .جهت
جمعآوری دادهها از سه پرسشنامه استاندارد سالمت سازماني هوی و فيلدمن ( ،)1996مسئوليتپذیری اجتماعي كارول
( )1991و خوشبيني تحصيلي بيرد و همکاران ( )2010استفاده شده است .به منظور تحليل دادههای حاصله ،از مدلیابي
معادالت ساختاری با كمک روش حداقل مربعات جزئي با استفاده از نرمافزار آماری پي ال اس استفاده شد .نتایج پژوهش
نشان داد كه بين سالمت سازماني و خوشبيني تحصيلي با مسئوليتپذیری اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد و مقدار 0.308
درصد از مسئوليتپذیری اجتماعي و  0.351درصد از خوشبيني تحصيلي توسط سالمت سازماني تبيين ميشود و متغير
خوشبيني تحصيلي اثر ميانجي بر رابطه بين سالمت سازماني و مسئوليتپذیری اجتماعي را دارد .همچنين شاخصهای
برازندگي مدل حاكي از آن است كه مدل ارائهشده از برازش مناسبي برخوردار است.
واژههای کلیدی :سالمت سازمانی ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،خوشبینی تحصیلی ،معلمان
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مقدمه
مسئوليتپذیری

اجتماعي1

ازجمله مهمترین عناصر فلسفه وجودی سازمانها شناخته شده است،

بهنحویكه اهميت دادن به رعایت آن نهتنها احتمال ارتقای تعهد سازماني را به همراه دارد ،بلکه رضایت
ذینفعان خارج از سازمان را برای مشروعيت بخشيدن به سازمان تقویت ميكند .مسئوليت اجتماعي
سازمان موضوع حساسيتبرانگيز و عامل اساسي بقای هر سازماني محسوب ميشود .سازمانهای سرآمد
بهعنوان سازمانهایي پاسخگو ،برای شفافيت و پاسخگویي به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید
تعهدات خود به مسئوليت اجتماعي را از طریق ارزشهای خویش ابراز دارند و اطمينان حاصل كنند كه
این تعهدات در سراسر سازمان جاری ميشوند و بهاینترتيب مسئوليتپذیری اجتماعي برای آنان مزایای
دوجانبهای خواهد داشت بهطوریكه هم سازمان از رویکرد اخالقيتر و منسجمتر خود نفع ميبرد و هم
جامعه و طرفهای ذینفع نيز نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت (كوهي،
 .)1395در واقع همان گونه كه هر فردی مسئول رفتار خود است و چنانچه از طرف وی صدمهای به
دیگران وارد شود باید پاسخگو باشد ،سازمانها نيز از این قاعده مستثني نيستند و باید پاسخگوی تأثيرات
اجتماعي نامطلوب خود بوده و در قبال جامعه مسئوليتپذیر باشند .مسئوليتپذیری اجتماعي بهعنوان
گسترهای منظم از راهبردها و فعاليتهایي تعریف مي شود كه طي آن سازمان به ایجاد و استمرار روابط
مناسب با ذینفعان مختلف و مراقبت از محيطزیست ميپردازد .مسؤوليت اجتماعي بهعنوان امری مهم
كه بهموجب آن سازمانها در فعاليتهای خود به دغدغههای محيطي و اجتماعي توجه ميكنند و در
تعامالتشان با ذینفعان ،بهصورت ارادی و داوطلبانه ،مسائل محيطي و اجتماعي را در نظر ميگيرند.
مسؤوليت اجتماعي مجموعه وظایف و تعهداتي است كه سازمان باید در جهت حفظ و كمک به جامعهای
انجام دهد كه در آن فعاليت ميكند؛ در واقع این مفهوم بيانگر تعهد و تکليف مدیریت به انجام كارهایي
است كه حافظ و ارتقادهنده رفاه جامعه و عالیق سازمان باشد .مسؤوليت اجتماعي همچنين دربرگيرنده
تعهد سازمانها به بهبود زندگي كاركنان و خانوادههای آنها است و روشي است كه سازمانها بهوسيله
آن رویکردهای اقتصادی ،اجتماعي و زیستمحيطي را با ارزشها ،فرهنگ ،استراتژیها ،ساختار
تصميمگيری و شيوههای عملياتي خود ،به شکلي شفاف و قابل حسابرسي یکپارچه ميكنند و در نتيجه
Social Responsibility
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فرایندها و رویههای بهتری را در درون سازمان خود جاری ميكنند و به این ترتيب ثروت ميآفرینند و
جامعه را بهبود ميبخشند (زندی ،موسوی جد ،سيفپناهي و راستاد .)1394 ،بدون شک ،چنانچه معلمان
خود را نسبت به رویدادها ،اتفاقات و چالشهای مختلف در مدرسه مسئول بدانند و هریک از آنها در
محدوده مسئوليت و وظيفه شغلي خویش در حل این چالشها تالش نمایند ،بسياری از مسائل و مشکالت
فراگيران آموزشي در مدارس كاسته خواهد شد .مدارس برای آنكه بتوانند وظيفه خود را در برابر جامعه
به نحو مطلوبي انجام دهند ،الزم است برای بهبود مسئوليتپذیری اجتماعي در معلمان اهميت ویژهای
قائل شوند .مسئوليتپذیری اجتماعي در ابعاد مختلف تحت تأثير عواملي نظير سبک مدیریت ،تعهد
سازماني ،فرهنگ سازماني ،سالمت سازماني و ارزشهای حاكم برجامعه ،قرار ميگيرد .با توجه به اینكه
انگيزههای اعتقادی و مذهبي نقش مهمي در توجه به جنبههای بشردوستانه مسئوليتپذیری اجتماعي
كسبوكارها ایفا ميكند ،طبيعي است كه سازمانها و موسسات آموزشي در راستای تقویت
مسئوليتپذیری به وظایف خود عمل نمایند (كوهي .)1395 ،بنابراین با انجام این پژوهش ميتوان
وضعيت موجود مسئوليتپذیری اجتماعي در معلمان را شناخت و برنامههای الزم را برای افزایش این
ویژگي در معلمان را در نظر گرفت .همچنين با انجام این تحقيق ميتوان به مسئوالن آموزشوپرورش
پيشنهاد داد كه در راستای مسئوليتپذیری اجتماعي معلمان چه اقدامهایي انجام دهند تا بر اساس آن
كميت و كيفيت پيامدها ،بروندادها ،نتایج و تأثير سالمت سازماني و خوشبيني تحصيلي بر ميزان
مسئوليتپذیری اجتماعي در معلمان مشاهده و ارزیابي شود .با توجه به مطالب مطرح شده ،این پژوهش
در صدد پاسخگویي به این سؤال بوده است كه آیا بين سالمت سازماني و مسئوليتپذیری اجتماعي با
نقش ميانجي خوشبيني تحصيلي در معلمان رابطه وجود دارد؟
یکي از متغيرهایي كه با مسئوليتپذیری اجتماعي ارتباط دارد و در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته
است ،سالمت سازماني 1است .سالمت سازماني به وضعي فراتر از اثربخشي كوتاهمدت سازماني داللت
دارد كه به مجموعهای از ویژگيهای نسبتا پردوام اشاره ميكند و عبارت از دوام و بقای سازمان در
محيط خود ،سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایي سازمان برای سازگاری بيشتر است (مهاجران،
قلعهای ،اشرفي سليمكندی و درویشي .)1397 ،سالمت سازماني به معني توانایي سازمان برای انجام
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وظایف خود به طور مؤثر است كه باعث رشد و بهبود سازمان ميشود .یک سازمان سالم جایي است كه
افراد ميخواهند در آنجا بمانند و كار كنند و خود نيز افرادی سودمند و مؤثر باشند .در حقيقت سالمتي
سازمان از لحاظ فيزیکي ،رواني ،امنيت ،تعلق ،شایستهساالری و ارزش دانایي ،تخصص ،شخصيت
ذینفعان ،رشد دادن به قابليتهای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسيستمهای خود در
اثربخشي رفتار هر سيستمي تأثير بسزایي دارد (طاهری و شعباني .)1396 ،سالمت سازماني دارای هفت
بعد است كه عبارتنداز :یگانگي نهادی :عبارت است از توانایي سازمان برای تطابق با محيط.
نفوذ مدیر :به توانایيهای مدیر در تحت تأثير قرار دادن فکر و عمل فرادستان خود اشاره دارد.
مالحظهگری :رفتاری است كه مدیر را دوست ،حامي و همکار كاركنان نشان ميدهد چنين مدیری به
نتایج كاركنان توجه دارد و پذیرای پيشنهادات آنان است.
ساختدهي :به رفتار كارگرا و هدفگرای مدیر اشاره دارد.
پشتيباني منابع  :به سازماني اشاره دارد كه دارای مواد و وسایل الزم و تجهيزات كافي و حتي اضافي بوده
و این مواد و وسایل به راحتي قابل حصول هستند.
روحيه :احساس اطمينان ،اعتماد ،همدردی و دوستي بين كاركنان را شامل ميشود.
تأكيد علمي :منظور تأكيدات سازمان برای ارتقای سطح تخصص و مهارتهای فني كاركنان است (داد
سياهي ،پورشافعي ،عسگری و ساالرینژاد.)1394 ،
یکي دیگر از متغيرهای مهم و اثرگذار بر مسئوليتپذیری اجتماعي در معلمان كه در این پژوهش مورد
بررسي قرار گرفته است ،خوشبيني تحصيلي 1است .خوشبيني تحصيلي باوری مثبت در معلمان است
مبني بر اینكه آنها ميتوانند با تأكيد بر تدریس و یادگيری و با اعتماد به مشاركت والدین و دانش
آموزان و با ایمان به ظرفيت و كارآیي خود در غلبه بر مشکالت و شکست با تالش و پشتکار ،سبب
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان شوند (مؤمني مهموئي و جاللي بارزاری .)1395 ،این سازه روانشناختي
متشکل از سه مؤلفه كارآمدی معلم ،تأكيد تحصيلي و اعتماد معلم به والدین و دانشآموزان است كه در
سطح (سازماني) مدرسه و (فردی) معلم تأیيد شده است .احساس كارآمدی معلم بهصورت قضاوتهای
وی در مورد قابليتش برای دستيابي به نتایج مطلوب در زمينه مشاركت و یادگيری آنها ،حتي درباره
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دانشآموزان سرسخت یا بيانگيزه تعریف ميشود و ارتباط تنگاتنگي با پيشرفت دانشآموز از یکسو
و اشتياق در تدریس از سوی دیگر دارد .تأكيد تحصيلي بدین معناست كه معلمان به كارهای آموزشي
اولویت دهند و انتظارات باالیي از موفقيت دانشآموزان داشته باشند .رابطه اعتماد آميز شامل احساس
خيرخواهي ،قابليت اطمينان ،صالحيت ،راستگویي و پذیرا بودن است .هنگاميكه معلمان خوشبين
باشند ،به توانایيهای خود در یاددهي و به والدین برای حمایت از كالس درس اعتماد خواهند داشت
(بدری گرگری ،بيرامي و غالمي .)1394 ،عالوه بر آن خوشبيني تحصيلي به منزلۀ جلوهای از باورها و
نگرشهای مثبت معلم ،اثراتي مطلوب بر سالمت رواني و بهزیستي معلمان نيز ميگذارد .خوشبيني و
اميد در معلمان سبب مقاومت بيشتر در برابر افسردگي ،عملکرد حرفهای بهتر در موقعيتهای
چالشبرانگيز و سالمت جسمي بيشتر آنان ميشود .معلمان خوشبين به ویژگيهای مثبت دانشآموزان
كالس ،مدرسه و جامعه توجه دارند .چنين معلماني به سبب داشتن اهداف چالشبرانگيز ،تالش زیاد،
پافشاری ،تابآوری و بازخوردهای سازنده ،دانشآموزاني تالشگر و با انگيزه پرورش ميدهند .وجود
این ویژگيها موجب ميشوند تا معلمان خوشبين در طراحي و اجرای برنامهها و فعاليتهای آموزشي
خود اهداف و تبحر سطح باالیي را برای دانشآموزان خود مشخص سازند (حميدی .)1394 ،بهادری
( )1398با پژوهشي با عنوان رابطه مؤلفههای سالمت سازماني با اعتماد سازماني و مسئوليتپذیری
اجتماعي نشان داد كه بين مؤلفههای سالمت سازماني (هفت مؤلفه تأكيد علمي ،روحيه ،حمایت منابع،
ساختدهي ،مالحظه گری ،نفوذ مدیر و یگانگي نهادی) با اعتماد سازماني و مسئوليتپذیری اجتماعي
كاركنان رابطهای معنيدار وجود دارد .قطبي ( )1398با پژوهشي با عنوان بررسي رابطه بين مؤلفههای
سالمت سازماني ،اعتماد سازماني و مسئوليتپذیری اجتماعي كاركنان نشان داد كه سالمت سازماني و
اعتماد سازماني بر مسئوليتپذیری اجتماعي كاركنان تأثير معناداری دارد .آثارتمر و مقتدر منصوری
( )1398با پژوهشي با عنوان بررسي نقش مؤلفههای مسئوليت اجتماعي بر سالمت سازماني كاركنان نشان
دادند كه سالمت سازماني قادر است تغييرات مسئوليت اجتماعي را تبيين كند .سالمت سازماني بر
مسئوليت اجتماعي تأثير دارد و برازش مدل اندازهگيری مناسب است .دهقاني و محمدی ( )1398با
پژوهشي با عنوان بررسي رابطه خوش بيني تحصيلي معلمان و سالمت سازماني با اثربخشي مدرسه در
مدارس نشان دادند كه بين متغيرهای خوشبيني تحصيلي معلمان و سالمت سازماني با اثربخشي مدارس،
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همبستگي مثبت ،بين مؤلفههای خوشبيني تحصيلي با اثربخشي مدارس ،همبستگي مثبت و معنادار و بين
مؤلفههای سالمت سازماني با اثربخشي مدارس ،همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد .همچنين سالمت
سازماني ،خوشبيني تحصيلي را پيشبيني ميكند .كوهي ( )1395با پژوهشي با عنوان بررسي تأثير
سالمت سازماني بر مسئوليتپذیری اجتماعي نشان داد كه ميزان سالمت سازماني در سطح متوسط به
پایين و ميزان مسئوليتپذیری اجتماعي نيز در سطح متوسط به باال قرار گرفته است .بين سالمت سازماني
و مسئوليتپذیری اجتماعي همبستگي مستقيم و معنيداری وجود دارد و سه بعد سالمت سازماني یعني
ر وحيه و انگيزش ،سرعت و زمان انجام كارها و رهبری سازمان تغييرات مسئوليتپذیری اجتماعي
كاركنان را مورد تبيين قرار ميدهد .تقوایي یزدی ( )1395با پژوهشي با عنوان رابطه مؤلفههای سالمت
سازماني با اعتماد سازماني و مسئوليتپذیری اجتماعي دبيران آموزشوپرورش نشان داد كه بين مؤلفههای
سالمت سازماني (هفت مؤلفه تأكيد علمي ،روحيه ،حمایت منابع ،ساختدهي ،مالحظهگری ،نفوذ مدیر
و یگانگي نهادی) با اعتماد سازماني و مسئوليتپذیری اجتماعي دبيران رابطهای معنيدار وجود دارد.
صفری و سليماني ( )2019با پژوهشي با عنوان رابطه فرهنگ خوشبيني تحصيلي معلمان و پيشرفت
دانشآموزان نشان دادند كه بين خوشبيني تحصيلي معلمان و پيشرفت دانشآموزان رابطه معنيداری
وجود دارد .بين مؤلفههای فرهنگ خوشبيني تحصيلي (احساس خودكارآمدی ،اعتماد به نفس معلمان
و تأكيد تحصيلي معلمان) و موفقيت دانشآموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .لينگ )2019( 1با
پژوهشي با عنوان تأثير مسئوليتپذیری اجتماعي بر عملکرد سازماني :مدیریت دانش به عنوان
تعدیلكننده نشان داد كه مسئوليتپذیری اجتماعي تأثير مثبتي بر عملکرد سازماني دارد .همچنين مدیریت
دانش نقش تعدیلكننده در رابطه بين مسئوليتپذیری اجتماعي و عملکرد سازماني را دارد.

آلنزی2

( )2019با پژوهشي با عنوان رابطه بين عملکردهای رهبری و خوشبيني تحصيلي در ميان اعضای هيئت
علمي دانشگاه نشان داد كه بين عملکردهای رهبری و خوشبيني تحصيلي همبستگي مثبت و معناداری
وجود دارد .فنگ و چن )2018( 3با پژوهشي با عنوان تأثير رهبری عدالت اجتماعي مدیران بر خوشبيني
تحصيلي معلمان نشان دادند كه بين رهبری عدالت اجتماعي و خوشبيني تحصيلي معلمان رابطه مثبت
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وجود دارد .جنسيت تأثير تعدیلكنندهای در رابطه بين رهبری عدالت اجتماعي و خوشبيني تحصيلي
معلمان را دارد .كيم و تاپا )2018( 1با پژوهشي با عنوان رابطه رهبری اخالقي ،مسئوليتپذیری اجتماعي
و عملکرد سازماني نشان دادند كه رهبری اخالقي بهطور قابلتوجهي مسئوليتپذیری اجتماعي و عملکرد
سازماني را تحت تأثير قرار ميدهد ،همچنين مسئوليتپذیری اجتماعي نيز تأثير مثبتي بر عملکردهای
سازماني دارد .وانگ )2018( 2با پژوهشي با عنوان رابطه بين خوشبيني تحصيلي و سبکهای مدیریت
كالس نشان داد كه بين خوشبيني تحصيلي و سبکهای مدیریت كالس یک رابطه قوی وجود دارد .از
بين سه سبک مدیریت ،سبک مدیریت مداخلهگرانه بيشترین رابطه را با خوشبيني

تحصيلي دارد .ارن3

( )2014با پژوهشي با عنوان شناسایي رابطه بين مسئوليت شخصي معلمان آیندهنگر ،خوشبيني تحصيلي،
اميد و احساسات در مورد تدریس نشان داد كه بين خوشبيني تحصيلي و مسئوليت شخصي معلمان
آیندهنگر ارتباط معناداری وجود دارد .عسکری و رحيمي ( )2014با پژوهشي با عنوان خوشبيني
تحصيلي معلمان :تأیيد یک ساختار جدید نشان دادند كه ساختار پرسشنامه بر اساس تناسب مدل متناسب
و قابلقبول است .همچنين بين جهتگيری معلم نسبت به زندگي و خوشبيني تحصيلي رابطه مثبت وجود
دارد .كيم و اسکاون )2013( 4با پژوهشي با عنوان تأثير مسئوليتپذیری اجتماعي بر انگيزش كاركنان
نشان دادند كه مسئوليتپذیری اجتماعي با روحيه و انگيزش شغلي كاركنان ارتباط مستقيم دارد .عوامل
پيچيده فرهنگي ،نهادی و سياسي در ارتباط بين مسئوليتپذیری اجتماعي سازمانها و انگيزه مؤثرند.
باتوجه به مطالعات انجام شده در آموزش و پرورش ،تابهحال مشابه این پژوهش ،در معلمان مقطع ابتدایي
شهر بهشهر پژوهشي انجام نشده است .لذا انجام چنين پژوهشي ضروری به نظر ميرسد و با مطالعه بين
سالمت سازماني و مسئوليتپذیری اجتماعي در معلمان در آینده ميتوان جهت بهبود عملکرد معلمان به
نتایج دقيقتری دست یافت .عالوهبراین نتایج این پژوهش ميتواند راهگشایي باشد برای سایر
پژوهشگراني كه عالقهمند هستند در این زمينه به مطالعه بپردازند و همچنين برای مسئوالن سازمان آموزش
و پرورش الهامبخش باشد تا به نيازهای سازماني معلمان توجه نموده و در راستای افزایش مسئوليتپذیری
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اجتماعي در معلمان گامهای مهمتری بردارند .لذا هدف پژوهش حاضر بررسي نقش ميانجي خوشبيني
تحصيلي در رابطه بين سالمت سازماني و مسئوليتپذیری اجتماعي در معلمان بوده است.
براساس سئوال تحقيق و اهداف مطالعه فرضيه های زیر مطرح شده اند :
•
•

بين سالمت سازماني و مسئوليتپذیری اجتماعي معلمان رابطه وجود دارد.
بين سالمت سازماني و خوشبيني تحصيلي معلمان رابطه وجود دارد.

•

بين خوشبيني تحصيلي و مسئوليتپذیری اجتماعي معلمان رابطه وجود دارد.

•

بين سالمت سازماني و مسئوليتپذیری اجتماعي با نقش ميانجي خوشبيني تحصيلي در معلمان
رابطه وجود دارد.

ر و ش

ش ناس ی

پژوهش ازنظر هدف كاربردی و ازلحاظ روش توصيفي ،از نوع همبستگي بوده است .جامعه آماری این
پژوهش شامل كليه معلمان مقطع ابتدایي شهر بهشهر در سال تحصيلي  98-99به تعداد  180نفر بوده است.
برای تعيين حجم نمونه از فرمول كرجسي و مورگان استفاده گردید كه بر اساس آن تعداد  123نفر
به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای مشخص شدن این تعداد نمونه از جامعه آماری با مشخصات فوق از
شيوه نمونهگيری تصادفي طبقهای بر حسب جنسيت استفاده شده است .در این پژوهش جهت گردآوری
دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد.
پرسشنامه سالمت سازماني :در پژوهش حاضر بهمنظور سنجش متغير سالمت سازماني از پرسشنامه
هوی و فيلدمن ( )1996استفاده شده است .این ابزار شامل  44سؤال است كه هفت مؤلفه یگانگي نهادی،
نفوذ مدیر ،مالحظهگری ،ساختدهي ،پشتيباني منابع ،روحيه و تأكيد علمي را شامل ميشود .گویهها با
مقياس پنج درجهای ليکرت (هرگز ،بندرت ،گاهي ،غالبا و هميشه) و به ترتيب از  1تا  5نمرهگذاری شده
است .در پژوهش فرجي خياوی ،ویسي و طهماسبي قرایي ( )1393ضریب پایایي این مقياس برابر 0/96
گزارش شده است .همچنين دادسياهي ،پورشافعي ،عسگری و ساالرینژاد ( )1394نيز پایایي این مقياس
را با استفاده از روش آلفای كرونباخ برابر  0/87گزارش كردهاند .در این پژوهش نيز مقدار ضریب آلفای
كرونباخ برابر  0/92محاسبه شده است.
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پرسشنامه مسئوليتپذیری اجتماعي :در پژوهش حاضر بهمنظور سنجش مسئوليتپذیری اجتماعي در
معلمان از مقياس مسئوليتپذیری اجتماعي كارول ( )1991استفاده شده است كه این مقياس دارای 20
گویه است و دارای  4مؤلفه شامل مسئوليتپذیری اقتصادی ،مسئوليتپذیری قانوني ،مسئوليتپذیری
اخالقي و مسئوليتپذیری اجتماعي است.
سؤاالت آن بر اساس یک مقياس پنج گزینهای ليکرت (كامال مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و
كامال موافقم) و به ترتيب با نمرات  1تا  5نمرهگذاری ميشود .ضریب پایایي گزارششده بهوسيله
سبحاني ،محمدی و حاتمي ( )1396برای این مقياس با استفاده از آلفای كرونباخ برابر  0/89شده است.
پایایي این مقياس نيز توسط صادقي و جناني ( )1396با استفاده از آلفای كرونباخ برابر  0/88گزارش شده
است .همچنين در این پژوهش نيز مقدار پایایي این مقياس با استفاده از آلفای كرونباخ برابر  0/72محاسبه
شده است.
پرسشنامه خوشبيني تحصيلي :در پژوهش حاضر بهمنظور سنجش خوشبيني تحصيلي معلمان از مقياس
خوشبيني تحصيلي بيرد ،هوی و وولفوک هوی ( )2010استفاده شده است .این پرسشنامه شامل 11
سؤال است؛ كه سه مؤلفه كارآمدی معلم ،اعتماد معلم به والدین و دانشآموزان و تأكيد تحصيلي را
ميسنجد؛ كه سؤاالت آن بر اساس یک طيف پنج درجهای از نوع ليکرت (خيليكم ،كم ،تا حدی ،زیاد
و خيليزیاد) و به ترتيب با نمرات  1تا  5نمرهگذاری شده است .حداقل و حداكثر نمره به ترتيب  11و
 55است و هرچه نمره آزمون به  55نزدیکتر باشد نشانه خوشبيني تحصيلي باالتر معلم است .مقدار
ضریب پایایي این مقياس توسط قنبرلو ،غالمعلي لواساني و اژهای ( )1394با استفاده از روش آلفای
كرونباخ برابر با  0/87گزارش شده است.
همچنين پایایي این مقياس توسط ناستيزایي ،كاشانيان و قاینينژاد ( )1396با روشهای آلفای كرونباخ
برابر  0/87گزارش شده است .مقدار پایایي این ابزار در این پژوهش نيز با استفاده از روش آلفای كرونباخ
برابر  0/79به دست آمد كه ضریب قابل قبولي است.
درنهایت جهت تجزیهوتحليل دادهها و تبدیل آنها به اطالعات معنيدار و همچنين آزمون سؤالها و
برازندگي مدل پژوهش از مدلیابي معادالت ساختاری با روش حداقل مربعات جزئي و با كمک نرمافزار
پي ال اس استفاده شده است.
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یافتهها
یافتههای بهدستآمده در خصوص ویژگيهای جمعيت شناختي پاسخدهندگان در این پژوهش نشان داد
كه  19/5درصد از آزمودنيها را مرد ( 24نفر) و  80/5درصد از آنان را زن ( 99نفر) تشکيل داده بودند.
وضعيت تحصيلي اعضای مورد مطالعه نشان داد كه  0/8درصد ( 1نفر) از آزمودنيها دیپلم 13/8 ،درصد
( 17نفر) كارداني 65 ،درصد ( 80نفر) كارشناسي 19/5 ،درصد ( 24نفر) كارشناسيارشد و  0/8درصد
( 1نفر) دكترا بوده است .همچنين  13درصد ( 16نفر) از پاسخگویان سابقه خدمت خود را تا پنج سال،
 27/6درصد ( 34نفر) از شش تا ده سال 21/1 ،درصد ( 26نفر) از یازده تا پانزده سال 7/3 ،درصد (9
نفر) از شانزده تا بيست سال ،و  30/9درصد ( 38نفر) باالتر از بيستویک سال اعالم كردهاند.
جدول ( :)1نتایج آزمون فرضيه اول پژوهش
متغيرها

ضریب همبستگي

()α

Sig

سالمت سازماني و مسئوليتپذیری اجتماعي

0/585

0/05

0/000

در جدول  1نتایج شااخصها نشاان ميدهد كه ميزان ساطح معنيداری این آزمون برابر با ()sig=0/000
كه كمتر از مقدار  0/05اسات ،بنابراین با  95درصاد اطمينان فرضايه صافر رد و فرضايه پژوهش تأیيد شاده
اسات .همچنين مقدار ضاریب همبساتگي محاسابه شاده ( )r=0/585بين متغيرها نشاان دهنده آن اسات كه
بين دو متغير همبساااتگي مثبات و رابطاه معنااداری وجود دارد؛ یعني باا افزایش ساااالمات سااااازمااني،
مسئوليتپذیری اجتماعي معلمان نيز افزایش ميیابد و بالعکس.
جدول ( :)2نتایج آزمون فرضيه دوم پژوهش
متغيرها

ضریب همبستگي

()α

Sig

سالمت سازماني و خوشبيني تحصيلي

0/681

0/05

0/001

طبق نتایج جدول  2ميزان سطح معنيداری این آزمون برابر با ( )sig=0/001كمتر از مقدار  0/05است،
بنابراین با  95درصد اطمينان فرضيه صفر رد و فرضيه پژوهش تأیيد شده است .همچنين مقدار ضریب
همبستگي محاسبه شده ( )r=0/681بين متغيرها نشان دهنده آن است كه بين دو متغير همبستگي مثبت و

رابطه بین سالمت سازمانی و مسئولیت¬پذیري اجتماعی با نقش میانجی خوشبینی تحصیلی در معلمان127....

رابطه معناداری وجود دارد؛ یعني با افزایش سالمت سازماني ،خوشبيني تحصيلي معلمان نيز افزایش
ميیابد و بالعکس.
جدول ( :)3نتایج آزمون فرضيه سوم پژوهش
متغيرها

ضریب همبستگي

()α

Sig

خوشبيني تحصيلي و مسئوليتپذیری اجتماعي

0/421

0/05

0/000

همانطوریكه در جدول  3مالحظه ميگردد ميزان سطح معنيداری این آزمون برابر با ()sig=0/000
كمتر از مقدار  0/05است ،بنابراین با  95درصد اطمينان فرضيه صفر رد و فرضيه پژوهش تأیيد شده است.
همچنين مقدار ضریب همبستگي محاسبه شده ( )r=0/421بين متغيرها نشان دهنده آن است كه بين دو
متغير همبستگي مثبت و رابطه معناداری وجود دارد؛ یعني با افزایش خوشبيني تحصيلي ،مسئوليتپذیری
اجتماعي معلمان نيز افزایش ميیابد و بالعکس.
برای بررسي برازش مدل اندازهگيری سه معيار پایایي تركيبي ،روایي همگرا و آلفای كرونباخ استفاده
مي شود .برای سنجش پایایي مدل اصلي این پژوهش به بررسي پایایي تركيبي ،روایي همگرا و آلفای
كرونباخ پرداخته شده است؛ كه نتایج آن در جدول  4نشان داده شده است.
جدول  :4ارزیابي مدل بيروني متغيرهای پژوهش
ميانگين واریانس استخراجشده ()AVE

پایایي تركيبي

R2

سالمت سازماني

0/698

0/938

-

0/929

خوشبيني تحصيلي

0/655

0/860

0/351

0/817

مسئوليتپذیری اجتماعي

0/528

0/808

0/308

0/780

متغيرها

آلفای كرونباخ

همانطور كه در جدول  4مشخص شده است ،تمامي متغيرها از پایایي تركيبي باالیي در مدل برخوردارند.
پایایي تركيبي و ضریب آلفای كرونباخ در مورد همه متغيرها بيشتر از  0/7است؛ كه بيانگر این است،
نتایج پژوهش حاضر در مورد این دو معيار ،برازش مناسب مدل را تأیيد ميكند .فورنل و الركر)1981( 1
مقدار  0/7را مقدار مالک برای این معيار معرفي كردهاند .همچنين معيار روایي همگرا كه مختص
مدل سازی معادالت ساختاری است ،بررسي شد .این معيار نشان دهنده ميانگين واریانس استخراج شده

1

. Fornell & Larcker
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بين هر سازه با شاخصهای خود است .به بيان سادهتر  AVEميزان همبستگي یک سازه با شاخصهای
خود را نشان ميدهد كه هرچه این همبستگي بيشتر باشد ،برازش نيز بيشتر است .با توجه به جدول ،4
 AVEدر مورد تمامي متغيرها بيشتر از  0/5است؛ كه در نتيجه روایي همگرایي مدل و مناسب بودن
برازش مدلهای اندازهگيری تأیيد ميشود؛ یعني یک متغير پنهان قادر است بيش از نيمي از واریانس
شاخصهای آشکار خود را تبيين كند؛ بنابراین ميتوان گفت كه مدل استفادهشده در این پژوهش از
كيفيت مناسب برخوردار بوده است.
برای بررسي برازش مدل ساختاری با روش پي ال اس در این پژوهش از ضرایب  R Squaresیا  R2استفاده
ميشود R2.معياری است كه برای متصل كردن بخش اندازهگيری و بخش ساختاری مدلسازی معادالت
ساختاری به كار ميرود؛ و نشان از تأثيری دارد كه یک متغير مستقل (برونزا) بر یک متغير وابسته
(درونزا) ميگذارد .هر چه مقادیر  R2مربوط به سازههای درونزای یک مدل بيشتر باشد ،نشان از
برازش بهتر مدل است .ضریب تعيين یا  R2معياری است كه مقدار آن بين صفر تا یک است؛ كه مقادیر
بزرگتر مطلوبتر است .كوهن )1988( 1سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را بهعنوان مقدار مالک برای
مقادیر ضعيف ،متوسط و قوی  R2بيان كرده است .مقدار  R2كه نشاندهنده توانایي مدل در توصيف
سازههاست .برای متغير خوشبيني بيشتر از  0/35و متغير مسئوليتپذیری اجتماعي نزدیک به  0/35است؛
كه در نهایت این نتایج نشاندهنده آن است كه مدل ارائهشده از برازش مناسب و قوی برخوردار است.
برازش مدل كلي
پس از بررسي برازش بخش اندازهگيری و بخش ساختاری مدل ،برازش مدل كلي از طریق معيار GOF

كه شاخصي برای بررسي برازش مدل جهت پيشبيني متغيرهای درونزا است ،استفاده ميشود؛ كه مقدار
آن بين صفر تا یک قرار دارد؛ و مقادیر نزدیک به یک نشانگر كيفيت مناسب مدل هستند؛ و توانایي
پيشبيني كلي مدل را مورد بررسي قرار ميدهد؛ و مدل آزمون شده پيشبيني متغيرهای مکنون درونزا
را دارد .این معيار از طریق رابطه زیر محاسبه ميشود.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ × ̅𝑅̅̅2
𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝑐√ = 𝑓𝑜𝐺
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بهطوریكه  Communalitiesنشانه ميانگين مقادیر اشتراكي هر سازه هست و  R2نيز مقدار ميانگين
مقادیر  R Squaresسازههای درونزای مدل است .بر اساس جدول شماره  2مقادیر ضریب تعيين ()R2
بهدستآمده متغيرها به ترتيب برابر  0/351و  0/308است كه ميانگين این ضرایب برابر  0/329است.
همچنين مقادیر اشتراكات (ميانگين واریانس استخراجشده) متغيرها به ترتيب برابر  0/655 ،0/698و
 0/528است كه ميانگين اشتراكات این سه متغير برابر  0/627ميشود؛ بنابراین مقدار  GOFمدل عبارت
است از:
√0/627 × 0/329 = 0/454
وتزلز و همکاران )2009( 1سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36را بهعنوان مقادیر ضعيف ،متوسط و قوی برای
نيکویي برازش معرفي كردهاند .با توجه به اینكه مقدار  GOFبرابر  0/454به دست آمد و این مقدار
بيشتر از  0/36است ،نشان از برازش قوی كلي مدل پژوهش دارد؛ بنابراین ميتوان گفت برازش كلي
مدل پژوهش بسيار مناسب است.
بهمنظور آزمون فرضيه چهارم پژوهش از الگویابي معادالت ساختاری استفاده شده است .در این آزمون
مالک قضاوت ،مقدار معناداری است .شکل  1مدلهای پژوهش را در حالت معناداری ضرایب

(T-

 )valueنشان مي دهد .این مدل درواقع تمامي معادالت ساختاری (ضرایب مسير) را با استفاده از آماره T

آزمون ميكند .بر طبق این مدل ضریب مسير و بار عاملي در سطح اطمينان  %95معنادار است ،اگر مقدار
آماره  Tخارج بازه ( -1/96تا  )+1/96قرار گيرد ،در نتيجه ضریب مسير ،معنادار نيست.

1
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شکل  1مدل آزمون شده متغيرهای پژوهش بر مبنای T-value

همانطوری كه در شکل  1نشان داده شده است ،مقادیر  T-valueبرای تمامي مسيرها از مقدار استاندارد
قدر مطلق  1/96بيشتر است

و گواهي بر وجود رابطه معناداری بين متغيرهای پژوهش دارد .مقدار T-

 valueمحاسبهشده بين دو متغير سالمت سازماني و خوشبيني تحصيلي برابر  3/887را نشان ميدهد كه
بيانگر وجود رابطه معناداری بين این دو متغير است .مقدار  T-valueمحاسبهشده بين دو متغير خوشبيني
تحصيلي و مسئوليتپذیری اجتماعي برابر  3/034را نشان ميدهد كه بيانگر وجود رابطه معناداری بين
این دو متغير است .مقدار  T-valueمحاسبهشده بين دو متغير سالمت سازماني و مسئوليتپذیری اجتماعي
برابر  6/317را نشان ميدهد كه بيانگر وجود رابطه معناداری بين این دو متغير است.
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شکل  2مدل آزمون شده متغيرهای پژوهش بر مبنای ضرایب مسير

همچنين در شکل  2ضرایب مسير كه بيانگر شدت رابطه است ،مشاهده ميشود .اندازه ضریب مسير
نشاندهنده قدرت و قوت رابطه بين دو متغير است .برخي محققان بر این باورند كه ضریب مسير بزرگتر
از  0/1یک ميزان مشخص از تأثير در مدل را نشان ميدهد .اعداد روی مسيرها نشاندهنده ضریب مسير،
اعداد داخل دوایر برای متغيرهای درونزا بيانگر  R2و اعداد روی فلشهای متغير پنهان بيانگر بارهای
عاملي است .مقدار ضریب تعيين  R2نيز نشاندهنده این مطلب است كه چه مقدار از متغير وابسته به كمک
متغير مستقل تبيين ميشود .ضرایب مسير در شکل  ،2بيانگر آن است كه مقدار  35/1درصد از واریانس
استفاده شده از متغير خوشبيني تحصيلي و مقدار  30/8درصد از واریانس استفاده شده از متغير
مسئوليتپذیری اجتماعي توسط متغير سالمت سازماني تبيين ميشود؛ بنابراین نتایج پژوهش نشانگر آن
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است كه عوامل پيشنهاد شده بهخوبي توانایي اندازهگيری مفهوم موردنظر را دارند؛ كه بر اساس مدل
ایجادشده از طریق مدلیابي ساختاری متغيرهای سالمت سازماني و خوشبيني تحصيلي بر
مسئوليتپذیری اجتماعي معلمان مؤثر هستند .خالصه نتایج الگویابي معادالت ساختاری در جدول شماره
 5ارائه شده است.
جدول  :5نتایج آزمون فرضيه چهارم پژوهش
رابطه بين متغيرها
سالمت سازماني

خوشبيني تحصيلي

خوشبيني تحصيلي
سالمت سازماني
سالمت سازماني

مسئوليتپذیری اجتماعي
مسئوليتپذیری اجتماعي
خوشبيني تحصيلي

آماره T

اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر كل

نتيجه

3/877

0/408

-

0/408

تأیيد

3/034

0/259

-

0/259

تأیيد

6/317

0/555

-

0/555

تأیيد

0/408 * 0/259 =0/106

0/661

تأیيد

مسئوليتپذیری اجتماعي

نتایج جدول  5نشان ميدهد كه اثر مستقيم سالمت سازماني بر خوشبيني تحصيلي با ضریب مسير
( )0/408و ( ،)t=3/877اثر مستقيم خوشبيني تحصيلي بر مسئوليتپذیری اجتماعي با ضریب مسير
( )0/259و ( )t=3/034و اثر مستقيم سالمت سازماني بر مسئوليتپذیری اجتماعي با ضریب مسير ()0/555
و ( )t=6/317معنادار و مثبت است و با توجه به این نتایج ،رابطه بين متغيرهای پژوهش تائيد ميشود .برای
بررسي تأثير سالمت سازماني بر مسئوليتپذیری اجتماعي با نقش ميانجي خوشبيني تحصيلي ،باید
ضریب اثر غيرمستقيم (حاصلضرب اثر مستقيم سالمت سازماني بر خوشبيني تحصيلي در اثر مستقيم
خوشبيني تحصيلي بر مسئوليتپذیری اجتماعي) محاسبه شود .مقدار ضریب اثر غيرمستقيم سالمت
سازماني بر مسئوليتپذیری اجتماعي برابر  0/106است كه نشان ميدهد نقش ميانجي خوشبيني تحصيلي
در رابطۀ بين سالمت سازماني و مسئوليتپذیری اجتماعي معنيدار است كه بدین ترتيب سؤال اصلي
پژوهش نيز تائيد ميگردد؛ بنابراین ميتوان نتيجه گرفت كه متغير خوشبيني تحصيلي اثر ميانجي در
رابطه بين سالمت سازماني و مسئوليتپذیری اجتماعي را دارد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از یافتههای این پژوهش نشان داد كه بين سالمت سازماني و خوشبيني تحصيلي با
مسئوليتپذیری اجتماعي در معلمان رابطه معناداری وجود دارد و متغير خوشبيني تحصيلي اثر ميانجي
در رابطه بين سالمت سازماني و مسئوليتپذیری اجتماعي را دارد .همچنين شاخصهای برازندگي مدل
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حاكي از آن است كه مدل ارائهشده از برازش مناسبي برخوردار است .بررسي پيشينه پژوهش حاكي از
همساني نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای دیگر محققان دارد .نتایج بررسي
بهادری ( )1398كه نشان ميدهد بين مؤلفههای سالمت سازماني (تأكيد علمي ،روحيه ،حمایت منابع،
ساختدهي ،مالحظهگری ،نفوذ مدیر و یگانگي نهادی) با مسئوليتپذیری اجتماعي كاركنان رابطهای
معنيدار وجود دارد .پژوهش قطبي ( )1398كه نتایج آن نشان ميدهد سالمت سازماني بر مسئوليتپذیری
اجتماعي كاركنان تأثير معنادار دارد .پژوهش آثارتمر و مقتدر منصوری ( )1398كه بر اساس نتایج آن
سالمت سازماني تغييرات مسئوليت اجتماعي را تبيين ميكند و سالمت سازماني بر مسئوليت اجتماعي
تأثير دارد و همچنين برازش مدل اندازهگيری مناسب است.
پژوهش دهقاني و محمدی ( )1398كه بر اساس نتایج آن بين متغيرهای خوشبيني تحصيلي معلمان و
سالمت سازماني همبستگي مثبت وجود دارد .همچنين سالمت سازماني ،خوشبيني تحصيلي را پيشبيني
ميكند .پژوهش كوهي ( )1395كه نشان ميدهد بين سالمت سازماني و مسئوليتپذیری اجتماعي
همبستگي مستقيم و معنادار وجود دارد و سه بعد سالمت سازماني یعني روحيه و انگيزش ،سرعت و زمان
انجام كارها و رهبری سازمان تغييرات مسئوليتپذیری اجتماعي كاركنان را مورد تبيين قرار ميدهد.
پژوهش تقوایي یزدی ( )1395كه نشان ميدهد بين مؤلفههای سالمت سازماني (تأكيد علمي ،روحيه،
حمایت منابع ،ساختدهي ،مالحظهگری ،نفوذ مدیر و یگانگي نهادی) و مسئوليتپذیری اجتماعي دبيران
رابطهای معنادار وجود دارد .پژوهش لينگ ( )2019كه نشان ميدهد مسئوليتپذیری اجتماعي تأثير مثبتي
بر عملکرد سازماني دارد .پژوهش آلنزی ( )2019كه نشان ميدهد كه بين عملکردهای رهبری و
خوشبيني تحصيلي همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد .پژوهش فنگ و چن ( )2018كه نشان ميدهد
بين رهبری عدالت اجتماعي و خوشبيني تحصيلي معلمان رابطه مثبت وجود دارد.
پژوهش كيم و تاپا ( )2018كه نشان ميدهد مسئوليتپذیری اجتماعي تأثير مثبتي بر عملکرد سازماني
دارد .پژوهش ارن ( )2014كه نشان ميدهد بين خوشبيني تحصيلي و مسئوليت شخصي معلمان آیندهنگر
ارتباط معنادار وجود دارد .پژوهش عسکری و رحيمي ( )2014كه نشان ميدهد ساختار پرسشنامه
خوشبيني تحصيلي بر اساس تناسب مدل ،متناسب و قابلقبول است .همچنين بين جهتگيری معلم نسبت
به زندگي و خوشبيني تحصيلي رابطه مثبت وجود دارد .پژوهش كيم و اسکاون ( )2013كه نشان ميدهد
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مسئوليتپذیری اجتماعي با ابعاد سالمت سازماني یعني روحيه و انگيزش شغلي كاركنان ارتباط مستقيم
دارد و بين عوامل پيچيده سازماني با مسئوليتپذیری اجتماعي رابطه وجود دارد؛ بنابراین ميتوان چنين
نتيجهگيری كرد كه مسئوليت اجتماعي معلم اقتضا مي كند كه یک معلم نه تنها برای دانشآموزان یک
محيط مناسب یاددهي-یادگيری و پرورشي مطلوب فراهم ميكند و موقعيت تأثيرگذاری كه در آن قرار
دارد را جدی ميگيرد .بلکه باید آنها را درک كرده و برای زندگي در یک جامعه بزرگتر آماده كند
و به دانشآموزان آموزش دهد كه چگونه در جامعه آینده قرار خواهند گرفت .او باید زندگي فردی و
اجتماعي و شخصيت دانشآموزان را تحت تأثير قرار دهد و آنها را به ایدهها ،ارزشها و رفتارهای
مناسبي مجهز كند تا بهعنوان یک شهروند شایسته وارد جریان زندگي اجتماعي شوند .معلم از طریق
ایجاد نگرش علمي ،فرهنگي ،اجتماعي ،انساني و زیستمحيطي ميتواند در ذهن نسل جوان جامعه روحيه
مسئوليتپذیری اجتماعي و دیدگاههای مختلف مرتبط با آن را القا كند و باعث تقویت احساس
مسئوليتپذیری در دانشآموزان شود؛ بنابراین ،تقویت روحيه مسئوليتپذیری در معلمان ميتواند
بهعنوان یک الگوی مناسب ،شرایط و موقعيت بهتری را برای دانشآموزان جهت آمادهسازی و تقویت
رفتار شهروندی و راههای كمک به افراد جامعه بهمنظور بروز رفتار مسئوليتپذیری اجتماعي را برای
نسل آینده جامعه فراهم كند.
در مدارس رفتار معلمان در فرآیند یاددهي-یادگيری به روش مناسب و سالم برای مدیریت مدارس بسيار
مهم است كه در این زمينه ،سالمت سازماني ميتواند به ایجاد تعهد معلمان در مدرسه و افزایش عملکرد
آنان با ایجاد یک فضای كاری مطلوب منجر گردد .برای حفظ معلمان در مدارس و افزایش حس
مسئوليتپذیری اجتماعي آنان باید سالمت سازماني افزایش یابد؛ بنابراین مدیران مدارس باید در جهت
افزایش سالمت سازماني در مدارس تالش كنند تا از این طریق مسئوليتپذیری اجتماعي معلمان را
افزایش دهند و نرخ گردش معلمان را پایين نگه دارند .عالوه بر این توسعه و تقویت سالمت سازماني
هزینههای سازماني را كاهش ميدهد و باعث تأثيرگذاری بر اثربخشي ،رضایت از كار ،تعهد سازماني،
عملکرد شغلي و سالمت معلمان ميشود؛ كه این امر مستلزم دارا بودن مدارس به مدیران مؤثر و كارآمد،
افزایش احترام به معلم ،مشخص نمودن نقش و جایگاه اجتماعي معلم ،دسترسي آسان معلم به منابع،
افزایش روحيه در معلمان و فراهم نمودن شرایط ارتقای شغلي برای معلمان امکانپذیر است.
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یکي از متغيرهایي كه تأثير مستقيم بر مسئوليتپذیری اجتماعي معلمان دارد ،خوشبيني تحصيلي است.
معلم بهعنوان یک فرد متخصص و حرفهای كه از طریق احساس كارآمدی خویش در مورد قابليتش برای
دستيابي به نتایج مطلوب در زمينه مشاركت و یادگيری دانشآموزان ،القای انگيزه به یادگيری و
اولویتبندی فعاليتهای آموزشي و افزایش انتظارات خویش از موفقيت تحصيلي در دانشآموزان از
طریق اعتماد به والدین و دانشآموزان جهت همکاری آنان برای حمایت از كالس درس ميتواند شرایط
و موقعيتي را فراهم آورد تا دانشآموزان از یادگيری و پيشرفت تحصيلي خویش راضي باشند؛ و والدین
استراتژیهای خود را برای تشویق دانشآموزان به یادگيری افزایش دهند .عالوه بر این خوشبيني و اميد
در معلم به منزلۀ جلوهای از باورها و نگرشهای مثبت ،اثرات مطلوبي بر سالمت رواني و جسمي معلم
ميگذارد و سبب ميشود تا او عملکرد حرفهای بهتری در موقعيتهای چالشبرانگيز از خود بروز دهد.
معلم خوشبين به ویژگيهای مثبت نظير مسئوليتپذیری در قبال مدرسه و جامعه بيشتر توجه دارد .لذا
چنين معلمي تالش زیادی ميكند تا دانشآموزاني مسئوليتپذیر ،تالشگر و با انگيزه پرورش دهند.
وجود ویژگيهای خوشبيني تحصيلي در معلم موجب ميشود تا او در طراحي و اجرای برنامهها و
فعاليتهای آموزشي خویش اهداف و تبحر سطح باالیي از مسئوليتپذیری اجتماعي را برای
دانشآموزان خود مشخص نماید؛ بنابراین پيشنهاد ميشود مدیران مدارس و سياستگذاران نظام
آموزشي اعتماد بين معلم ،دانشآموزان و والدین را بهبود بخشيده و از طریق افزایش خوشبيني تحصيلي
برای معلمان و مربيان كمتجربه و بيتجربه شرایط شغلي مناسبتری را برای اینگونه از معلمان فراهم
نمایند.
توصيه ميشود مدیران مدارس در راستای بهبود وضعيت سالمت سازماني باید در محيط مدرسه
مجموعهای از ویژگي هایي را كه برای تداوم ،بقای سازمان و سازگاری با مدرسه الزم است را برای
معلمان و دانشآموزان فراهم نمایند؛ و برای ایجاد مدارس سالم باید به روابط بين فردی توجه بيشتری
داشته باشند و انتظارات قابلقبول مشتریان داخلي و خارجي مدرسه را برآورده نموده و با ایجاد سازگاری
بين اهداف مدرسه و اهداف معلمان ميتوانند یک محيط آموزشي و تربيتي سالم را برای معلمان فراهم
كنند.

 ......................................... 136جامعه شناختی ،سال چهاردهم /شما ره چهارم  /زمستان 1399

با توجه به نقش مؤثر مسئوليتپذیری اجتماعي معلمان در قبال مدرسه و جامعه ،پيشنهاد ميشود طراحي،
تدوین و اجرای برنامههای آموزشي برای معلمان در مدرسه در راستای افزایش تعهد و تکليف معلمان به
انجام كارهایي باشد كه حافظ و ارتقادهنده رفاه جامعه و عالیق سازمان آموزشوپرورش است؛ تا بستری
صحيح و مناسب برای آموزش دانشآموزان مسئوليتپذیر فراهم شود.
توصيه ميشود كه مدیران مدارس موضوع مسئوليتپذیری اجتماعي معلمان را بهطور جدی موردتوجه
قرار دهند و در راستای توسعه و تقویت حس مسئوليتپذیری اجتماعي معلمان در قبال دانشآموزان،
برنامهریزیهای مناسبي را در قالب برگزاری كارگاههای منظم آموزشي برای معلمان تدارک ببينند.
یکي از محدودیتهای پژوهش حاضر این بود كه پرسشنامه تنها ابزار گردآوری دادهها بوده است.
محدودیت دیگر پژوهش استفاده از روش همبستگي بود كه قادر به بررسي روابط علت و معلولي ميان
متغيرها نيست .همچنين به دليل حجم پایين نمونه و محدود شدن جامعه موردمطالعه به معلمان مقطع
ابتدایي اداره آموزشوپرورش شهر بهشهر ،تعميم نتایج آن به معلمان سایر مقاطع و كاركنان سایر
سازمانها باید با رعایت احتياط انجام گيرد؛ بنابراین پيشنهاد ميشود در پژوهشهای آتي ،مشابه این
پژوهش با حجم نمونه بزرگتر و در مقطع متوسطه و همچنين سازمانهای دیگر ،با استفاده از روش
تحقيق دیگر و به كمک سایر ابزارهای گردآوری دادهها ،انجام و نتایج آن با یافتههای این پژوهش
مقایسه شود.
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