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 چکیده

زماني بین فضیلت سازماني با تعهد سادر ارتباط شناختي سازی روانتوانمندمیانجي هدف این تحقیق بررسي نقش 

 1230ه )آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدني استان کرمانشا ۀدر دبیران تربیت بدني استان کرمانشاه بود. جامع

ب شدند. ابزار اندازه گیری سه تصادفي انتخا-گیری خوشه اینمونهبه روش  که بود نفر 230 حجم نمونه. دبو نفر(

عهد تو  (1995اسپریتزر ) شناختيروان سازیتوانمند، (2004)بریت و کازا ، کامرون زمانيفضیلت سا نامهپرسش

با  هااستفاده گردید. تمامي تحلیل ها از آمار توصیفي و استنباطيداده. برای تحلیل بود (1991آلن و مایر ) سازماني

ازماني سفضیلت  دادی تحقیق نشان هایافته انجام گرفت. 54/8 لیزرلو  19اس پي ای اساستفاده از نرم افزارهای 

افزایش  بر تعهد سازماني اثرگذار است. به منظور شناختيروان سازیتوانمندبه طور مستقیم و همچنین به واسطه 

ایت، چون حمهم فضیلت سازماني و تعهد سازماني باید اقداماتي جهت ایجاد و بهبود شناختيروان سازیتوانمند

های آموزشي برای معلمان تواند برگزاری دورهیکي از این اقدامات مي .به کاربست اعتماد را دوستي ورشد و توسعه، 

 ن باشد.جهت آشنایي آنان با فضیلت سازماني و آثار آ هاآموزش و پرورش استان ورزش از سوی مدیران مدارس و یا
 

 ، تربیت بدني.سازماني، تعهد شناختيروان سازیتوانمندفضیلت سازماني، : کلیدی گانواژ
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  همقدم
 امروزی یهاسازمان در انسان .است به شدت تغییر یافته انسان به هاسازمان نگرش گذشته دهه دو در

 و حفظ برای هانیست بلكه سازمان نظر مورد آنان مكانیكی انرژی صرفاً و کارگر نیست با معادل

)موسیوند، کیامنش  است انسان به باور آن و اندیافتهبزرگ دست  باور یك به خود یها-موفقیت توسعه

های جدیدی برای اصالح لذا سیستم توسعه منابع انسانی در هر سازمانی باید راه (،2017و ابراهیمی،

(. آنچه که امروزه 2013،و رضائیان فانی،مدیریت نیروی کار در پیش گیرد )دانایی فرد ،املهی بلوکی

 نام دارد، شرایطی که در آن سازمان باید مجدداً "معمای اخالقی"اند هبا آن مواجه شد هاسازمان

 کارهای بین چرا که مرز ؛انسانی خود ارائه نمایدتعریفی از کارهای درست و نادرست برای نیروی 

که شاهد (. کما این2013بهزادی، نعامی و بشیلده، ) رفته است بین از پیش از بیش نادرست و درست

 مجامع دنیا، سراسر در معروف یهااز سازمان برخی اخیر یهاسال اخالقی و مالی یهافروپاشی

 مجدد درك سمت به هاشده سازمان این مسائل سبب .ایمهدنیا بود مطبوعات عمومی و اقتصادی

-و ارزش فضایل مطالعه برای ایهزمین و داده شوند سوق اهمیت فضیلت سازمانی و ی اخالقیهاارزش

 (.2007، 1)رایت و گوداستین گردد فراهم دنیا سراسر در اخالقی یها

( فضیلت اشاره به دستیابی به باالترین آرمان در حاالت 2011) 2طبق نظر رگو ،ریبریو، کانها و جسانیو

-میی اجتماعی و فردی هاانسانی دارد. فضایل، عادات، تمایالت و اقداماتی هستند که تولید خوبی

شود، از این رو آن دسته از مییافته و متعالی سازمان مربوط  ارتقأنمایند. فضیلت سازمانی به رفتار 

ی سازمانی، خاستگاه فضیلت سازمانی هستند که منجر به ظهور رفتارهای متعالی از سوی هاویژگی

عنی است که (. به عبارتی دیگر فضیلت سازمانی بدین م2011)رگو و همكاران،  اعضای سازمان شوند

ی هاگیری مثبتی در خصوص فضیلت دارد و فضیلت سازمانی انگیزه اصلی این سازمانجهتسازمان 

این به نوبه خود منجر به افزایش رفاه و سالمتی کارکنان و متعاقبًا تسهیل بهبود  است.مثبت نگر 

به معنای حاکم  4"اعتماد "شامل است که(. فضیلت دارای پنج بعد 2013، 3)هسل شودمیسازمانی 

حس کردن هدف ژرف  به معنی 5"خوش بینی"بودن احترام و توجه مدیران به کارکنان در سازمان ؛ 

و عملكرد خوب سازمان در  کند. کارکنان سازمان انتظار موفقیتمیرا هدایت  هاو عمیقی که واکنش

بدان  6"شفقت"(؛ 2012نجف بیگی،خانی، دانشفرد، دالور و حامدی، ) را دارند هامواجهه با چالش

                                                 
1. Wright & Goodstein 

2. Rego &, Ribeiro ,Cunha &Jesuino 

3. Hessel 

4. TRUST  

5. Optimism 

6. Comapassion  
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دهد مینشان  1"صداقت"دهند؛ میمعنی که افراد مراقب یكدیگر هستند و به یكدیگر اهمیت 

یعنی  3"بخشش"( و 2009، 2)ریبریو و رگو درستكاری، قابلیت اعتماد و احترام در سازمان شایع است

 ویژگی سه به ایدب مفهوم فضیلت شرح (. در2013های دیگران )خشوعی و نوری،بخشیدن اشتباه

 داشت بیان باید عامل انسانی در اجتماعی. اخالق بهبود و اخالقی شایستگی عامل انسانی، :نمود توجه

 در موجودات انسانی با فضیلت و ندارد معنایی انسانی عامل بدون دخالت کنش یا اقدام گونه هر

 فراهم را وی پیشرفت اصول و انسان بودن اخالقی، هدفمند یهاشكوفایی و رشد زمینه و است ارتباط

 سازمان تعالی در مؤثر به عنوان عامل بلكه ابزار، یك به عنوان نه سازمان در انسان کند. بنابراینمی

 .دارد اشاره نبایدها و باید ،هابدی ،هاخوبی به دوم، اخالق مورد در (.2014)شكاری،  گرددمی تلقی

 (2009)ریبریو و رگو،  شودمیاجتماعی  اخالقی یهاارزش بروز موجب فضیلت نیز، عامل سوم در

 کردن منتفع یعنی سازمانی فضیلت کرد چنین برداشت توانمی ویژگی سه این اساس بر بنابراین

 است سازمان تعالی و انسان آن تعالی هدف که بیرونی، مزایای و پاداش دریافت انگیزه دیگران بدون

 برای است. بسیاری سازمانی و فردی مزایای فضیلت دارای محققان، نظر (. از2017)قبادی و غالمی، 

 و قوت نقاط بشری، موجودات اخالقی یهاترقی، ویژگی و رشد نظیر مفاهیمی با فضیلت مثال

 کمك کارکنان به و است نزدیك و مرتبط متعالی و انسانی پرمعنا اهداف با و انسانی یهاتوانمندی

، 4)پاینه ،بیرقام، بروبرگ، ماس و شارت نمایند رشد کمال سمت به ترسریع و بیشتر چه هر تا نماید می

 در کارکنان به و است شناسی انسانیروان و رفتار احساسات، عواطف، ۀبرگیرند در (. فضیلت2011

 هاانسان متعالی آرزوهای و تمایالت اشاره به همچنین و دهدمی مضاعفی نیروی هاچالش با مواجهه

ی متعالی و برتری افراد سازمان هافضیلت سازمانی به رفتار (.2017و حمیدی، )امینی خیابانی دارد

ثیر فضیلت بر رفتار أبا توجه به ت افراد باشد. شناختیروانتواند نشان از توانمندی می اشاره دارد که

-روانسازی توانمندتواند بر میتوان بیان نمود به کارگیری فضیلت در سازمان میشناسانه افراد روان

سازد میرا وادار  هاکه تغییرات سریع محیطی سازمانگذار باشد. کما اینتأثیرنیروی انسانی  شناختی

تا با بكارگیری نیروی انسانی وسایل و امكانات را در جهت رسیدن به اهداف خود به پیش برد. از این 

-قش کلیدی در حیات سازمانسازی به عنوان یكی از ساز و کارهای تربیت نیروی انسانی نتوانمندرو 

را  شناختیروان سازیتوانمند( 1995) 5(. اسپریتزر2017های نوین دارد )امینی خیابانی و حمیدی، 

                                                 
1. Integrity  

2. Ribeiro & Rego 

3. Forgiveness  

4. PayneBrigham, Broberg, Moss & Short 

5. Spreitzer 
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فرایند افزایش انگیزش درونی کارکنان نسبت به انجام وظایف محوله است  :کنداین گونه تعریف می

، ، خود تعیینی2)شغل(، شایستگی یا خودکارآمدی 1دار بودنا: معناستکه متشكل از چهار بعد 

کارکنان روش جدیدی است که برای  سازیتوانمند. 4و احساس موثر بودن 3استقالل یا خود مختاری

گیرد. مطالعات میکارکنان به سازمان و بالعكس مورد استفاده قرار  وری از راه افزایش تعهدبهرهافزایش 

، افزایش اثربخشی، هانان باعث افزایش فروش و سود، کاهش هزینهسازی کارکدهد توانمندمینشان 

)مرادی و جلیلیان،  شودمیبخشی مشكالت و هماهنگی بیشتر درکارها اثرافزایش تعهد به سازمان، حل 

شناختی و ابعاد چهارگانه آن روان سازیتوانمند( ارتباط بین 2004)در این زمینه الچینگر  (.2015

-توانمندداری بین امعننشان داد ارتباط  نتایج پژوهش وی .مدیران مستقیم بررسی نمود را با اعتماد به

رسیك، ، داست. (2004، 5لسچینگر، فینگان، شامیان و ویلك) شناختی و اعتماد وجود داردروان سازی

 بررسی: کارکنان موفقیت و اخالقی ( در پژوهشی با عنوان رهبری2018) 6مارگولیس، ماریتز وگرینبام

-روانسازی توانمندپرستاران بدین نتیجه رسیدند  عاطفی خستگی و شناختیروان توانمندی نقش

شود آثار میکه در واقع نوعی رهبری اخالقی است و سبب  استیك مكانیسم انگیزشی  شناختی

 (2018)داست و همكاران،  را کاهش دهد ،که کاهش تعهد سازمانی را در پی دارد،خستگی عاطفی 

. استاهداف آن  ورود پایبندی و تعهد به سازمان میاز نیروی انسانی در سازمان انتظار  آنچه نهایتاً

بسیاری  ی گذشته مورد عالقههاشغلی و سازمانی است که در طول سال تعهد سازمانی یك نگرش مهم

عرف خود ، می مختلف بوده است. تعهد سازمانی حالتی است که فرد، سازمانی راهااز محققان رشته

نوعی نگرش  عضویت آن سازمان باقی بماند. به عبارت دیگر، تعهد سازمانی بداند و آرزو کند که در

(. 2011ازی، )قنبری و حج رساندمیوفاداری کارکنان به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را ۀ دربار

به  اطفیع تعهد دانند.میجنبه تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر  سه دارای را سازمانی محققان تعهد

 سازمان یاهفعالیت در شدن درگیر و سازمان با هویت تعیین به کارکنان عاطفی یهاوابستگی معنای

 ردنک عمل برای شده درونی هنجاری فشارهای مجموعه هنجاری تعهد است. مثبت احساس داشتن با

 فرد تعهد عنو این در مستمر که تعهد و است صحیح اخالقی نظر از دارد اعتقاد فرد که است روشی به

براهیمی، ا)اقدسی و  ماندمی متعهد سازمان به سازمان ترك از ناشی یهاهزینه بردن باال علت به

2011.) 

                                                 
1. Meaning  

2. Competence  

3. Self. Determination  

4. Impact 

5. Laschinger, Wilk, Shamian & Finegan 

6. Dust,Resick, Margolis, Mawrit   & Greenbaum 
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شود می کارکنان باعث افزایش تعهد به سازمان سازیتوانمنددهد میمطالعات در این زمینه نشان 

: جمعی شناختیروان نیز در پژوهشی با عنوان سرمایه 1(2018و چن ) (. وو2015)مرادی و حمیدی، 

تن از کارکنان انجام شد 267هتل و روی 52خالقیت که در و سازمانی تعهد مشترك، رهبری پیوند

تعهد سازمانی و نیز ، تواند بر رهبری و هدایت افرادمی شناختیروانبدین نتیجه رسیدند سرمایه 

( در پژوهشی با 2018) 2یی و لی، ژانگ(. هم چنین 2018، و چن ووخالقیت آنان اثرگذار باشد )

 پرستاران عاطفی خستگی و شناختیروان سازیتوانمند ساختاری، سازیتوانمندعنوان همبستگی 

پرستاران ضمن کاهش خستگی عاطفی پرستاران  شناختیروان سازیتوانمندبدین نتیجه رسیدند 

کند در تنظیم قوانین میتوانایی آنان در انجام وظایف شغلی را باال برده و به مدیریت سازمان کمك 

(. 2018، 3ی کاری بهتر عمل نماید )ژانگ و همكارانهاو مقررات بیمارستان در جهت کاهش تنش

 سازیتوانمند تأثیر( در پژوهش خود با عنوان 2016) رازی صراف و یآران ،یدگلیب یصباح،کبریایی

و  شناختیروان سازیتوانمندبر تعهد سازمانی در پرستاران به این نتیجه رسیدند بین  شناختیروان

بودن شغل با تعهد سازمانی پرستاران رابطه  معنادارابعاد آن شامل تعیین سرونوشت خود، صالحیت و 

همچنین نتایج تحقیقات رگو و همكاران  .( 2016و همكاران، )کبریایی وجود دارد معناداریمثبت و 

 دهد که فضیلت سازمانی بر تعهد افراد به سازمان اثر گذار است.می( نشان 2011)

 آموزش و تیمی کار کارکنان، توانمندی تأثیر نیز در تحقیقی با عنوان بررسی 4(2016) هانایشا

تن از کارکنان آموزش عالی مالزی انجام شد بدین نتیجه رسید  242سازمانی که بر تعهد در کارمندان

چنین آموزش و دارد. هم معناداریثیر أت هاآنان بر تعهد سازمانی آن سازیتوانمندآموزش کارکنان و 

ه کارکنان نه تنها در جهت وظایف شغلی بلكه باید بر استقالل آنان نیز متمرکز باشد ب سازیتوانمند

و بخشی از کار را بر عهده  وندی تیمی با اعتماد به نفس ظاهر شهانحوی که کارکنان بتوانند در کار

هم باید ساختاری بوده و هم به لحاظ روحی افراد را برای این امر  هاسازیتوانمندلذا آموزش و  .گیرند

 سازیتوانمند( در پژوهشی به بررسی رابطه بین 2013ودادی و مهرآرا ) (.2016)هانایشا،  آماده گرداند

)مطالعه موردی ادارات امور مالیاتی شهر تهران( پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد  و تعهد سازمانی

کارکنان و تعهد سازمانی آنان در جامعه مورد  شناختیروان سازیتوانمندقوی میان  همبستگی نسبتاً

سازی توانمند( نشان دادند بین 2013) باقرسلیمی و فالحی، یرضایی کلیدبر .مطالعه وجود دارد

و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد شناختی روان

ی تعهد سازمانی تعدیل ارتقأرا در شناختی سازی روانتوانمندتواند نقش میسطح تحصیالت کارکنان 

                                                 
1. Wu & Chen etl 

2. Zhang, Ye, Li 

3. Zhang 

4. Hanaysha & etl 
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با  سازیتوانمند( نیز بیانگر همبستگی مثبت بین 2013ق تابع بردبار آقایی )ی تحقیهایافته. نماید

 .استتعهد سازمانی 

شهروندی  رفتار بر سازیتوانمند و شور و اشتیاق تأثیر( در تحقیقی با عنوان 2016) 1وارما و چیسكول

بین ایجاد اشتیاق به تدریس و  معناداریبه این نتیجه رسیدند ارتباط  سازمانی تعهد سازمانی و

چنین نتایج این تحقیق هم .معلمان بر تعهد آنان و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد سازیتوانمند

گردد شور و اشتیاق میمعلمان در جهت ایجاد خودباوری مثبت در آنان سبب  یسازتوانمندنشان داد 

 .به تدریس در آنان افزایش یابد

 سازی-توانمنددهد فضیلت سازمانی و میی انجام شده نشان هاآمده از بررسی پژوهشنتایج به دست 

باشند و با تقویت فضیلت گذار می تأثیرمتغیرهایی هستند که بر تعهدسازمانی کارکنان  شناختیروان

به  یابد. تعهددر بین کارکنان تعهد سازمان کارکنان افزایش می شناختیروان سازیتوانمندسازمانی و 

خصوص وزارت آموزش و پرورش که نهاد آموزشی در کشور است بسیار  هااهداف سازمانی در سازمان

در این میان آموزش و پرورش در توسعه ورزش و تربیت ورزشكار نقش بسزایی بر  است.حائز اهمیت 

ایه و کند و از این حیث ورزش پرورشی پمیعهده دارد. ریشه ورزش از وزارت آموزش و پرورش رشد 

شك با . بیاستی مختلف ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه ای هرکشوری هااساس ورزش در حوزه

ترین اصلیسازان جامعه، آیندهرود که این میآموز در ایران انتظار توجه به وجود سیزده میلیون دانش

س تربیت بدنی درعنصر نظام تعیلم و تربیت کشور و پشتوانه اصلی ورزش در سطوح قهرمانی باشند. 

آید. توجه به این درس تا آنجا اهمیت ای به حساب میدر برنامة آموزشی مدارس بخش مهم و سازنده

، تربیت بدنی و ورزش را حق اساسی تمام کودکان و نوجوانان "یونسكو"دارد که مواد اول و دوم منشور 

یگر اجزای آموزش و پرورش، داند و به منظور ایجاد تعادل و تقویت رابطة فعالیت جسمانی و دمی

بدون توجه به درس  زیرا .کندمؤسسات ملی هر کشور را برای بهبود و توسعة تربیت بدنی موظف می

تربیت بدنی به  . درس(2010، محمدی) ماندآموزان ناقص خواهد تربیت بدنی، تعلیم و تربیت دانش

مشتمل بر آموزش رشد، تقویت و ی تحصیلی مدارس، ی متداول در برنامههاعنوان یكی از بخش

های حرکتی های شناختی و مهارتتوانایی ةهمچنین هم .مراقبت از بدن و حفظ آمادگی بدنی است

اما بر اساس مطالعات گوناگون  .کندی بدنی تقویت میهارا از طریق ورزش، تمرین و انواع فعالیت

اده نشده و نتایج خوبی را در به خوبی سر و سامان د مشخص شد ورزش آموزشگاهی در کشور ما

مسابقات برون مرزی کسب نكرده است و حتی در خیلی موارد آمادگی الزم برای حضور در مسابقات 

رود که این مسئله ناشی میای، استانی، ملی و بین المللی را به دست نیاورده است. لذا احتمال منطقه

از سه حوزه اصلی مدیریت، امكانات و نیروی انسانی متخصص آن باشد. معلمان ورزش به عنوان نیروی 

                                                 
1. Cheasakul  & Varma 
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کنند. از میانسانی وزارت آموزش و پرورش نقش بسزایی در تربیت ورزشكاران آتی این مرز و بوم ایفا 

ردا، سالمت جامعه ایران و نیرومندی آموزان امروز، مدیران وگردانندگان جامعه فآنجا که دانش

های آینده هستند، نیاز به وجود معلمان تربیت بدنی دارند که با قهرمانان پهلوان منش المپیك

شناسی و فضیلت شهروندی به رشد وظیفههای رفتاری چون تعهد، فداکاری، برخورداری از ویژگی

ین میان نگرش، تفكر و دیدگاه فرد نسبت مداوم این درختان نوپای آموزش و پرورش کمك کنند. در ا

معلمان به  سازیتوانمندای بر رفتارهای آتی وی در سازمان دارد. مالحظهقابل  تأثیربه شغل خود 

تعیینی، خودگردد و این حس، قدرت میایجاد ادراك مثبت آنها از قدرت استقالل وکنترل برکارشان بر 

کند. معلمان به واسطه دانش و تخصص خود دارای میقویت ارزشی و اعتقاد به خودکارآمدی را تخود

شود که میبه آزادسازی این قدرت منجر  شناختیروان سازیتوانمندقدرت نهفته هستند و در واقع 

شكی  آورد.میمزایایی چون بهبود و افزایش احساس تعهد و تعلق در معلمان به مدرسه را به وجود 

گسترده در این رابطه در جهت افزایش انگیزش واحساس توانمندی  نیست که باید با انجام تحقیقات

آموزان نگرش و رفتار دانش معلمان و در نتیجه بهبود تعهد و عملكرد کوشید. معلم به عنوان مدرس، بر

گذار در پرورش ورزشكارانی الیق ضروری است که اثرای مهرهلذا به عنوان  ؛گذار استتأثیرهمكاران  و

ی تعهد ارتقأتواند منجر به ارایه الگوی مورد کنكاش قرار گیرد. نتایج این تحقیق می رفتار معلمان

گذاران و مدیران سیاستو فضیلت سازمانی شود.  شناختیروان سازیتوانمندسازمانی معلمان از طریق 

ریزی برای برنامهتوانند از نتایج این پژوهش جهت میعالی آموزش و پرورش و تربیت بدنی نیز 

بیشتر معلمان تربیت بدنی و در نتیجه افزایش فضیلت سازمانی و بروز  شناختیروان سازیتوانمند

 تعهد سازمانی آنان استفاده کنند.

با توجه به مطالب ذکر شده و با توجه به نقش معلمان تربیت بدنی مدارس در رشد و شكوفایی 

 در اثر ارتباطشناختی سازی روانتوانمندمیانجی نقش استعدادهای ورزشی این تحقیق در پی بررسی 

 .است فضیلت سازمانی بر تعهد سازمانی
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مدل مفهومي تحقیق -1شکل

 

 روش تحقیق
از نظر هدف از نوع کاربردی  .شودمیی کمی محسوب هاپژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش

به منظور ارزیابی  همبستگی است که به روش میدانی انجام شده است.–است. این تحقیق توصیفی

در مدل مفهومی پیشنهاد شده از الگوی معادالت ساختاری استفاده شده است. یرها روابط بین متغ

آموزش و پرورش استان کرمانشاه  اداره شاغل درکلیه معلمان تربیت بدنی  آماری پژوهش حاضر ةجامع

تعداد آنها با توجه به اطالعات گرفته شده از واحد کارگزینی  ست.ا 2015  -2016در سال تحصیلی

سازی معادله ساختاری به منظور اجرای مدلنفر بود.  1230 کل آموزش و پرورش استان کرمانشاهداره ا

فرض اساسی این رویكرد حائز اهمیت است و بایستی پیش از اجرای مدل مورد بررسی توجه به پیش

( برای تعیین حجم نمونه از 1999) 1مولر است. ها حجم بهینه نمونهفرضپیشقرار گیرد. یكی از این 

، حد 1به  5کند. وی حداقل این نسبت را نسبت حجم نمونه به پارآمتر آزاد برای برآورد استفاده می

کند. با این حال در پژوهش عنوان می 1به  20و حد باالی آن را نسبت  1به  10متوسط آن را نسبت 

مدنظر قراردادن حد باالی نسبت حجم نمونه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و پارامترهای  حاضر با

نمایی )نیاز داشتن به درستآزاد، پیچیدگی مدل، روش برآوردهای پارامترهای آزاد برآورد حداکثر 

حجم نمونه متغیره با  درصد( و رابطه نرمالیتی چند 5های مفقود )کمتر از حجم نمونه باال(، حجم داده

کفایت  ساختاری سازی معادلهنفر به منظور اجرای مدل 320اصل بر این گذاشته شد که حجم نمونه 

نفر معلم تربیت بدنی در همه مقاطع تحصیلی به عنوان نمونه در نظر گرفته  320لذا  ؛الزم را دارد

ی استان کرمانشاه هاای مناطق تحصیلی در شهرستانخوشه-تصادفی گیرینمونهبه روش  شد. سپس

 126) های کرمانشاهشهرستان های پژوهش ازنمونهطی آن  وگردید  انتخاب نامهپرسشجهت توزیع 

                                                 
1. Muller 
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با نفر(  47)و گیالنغرب  نفر( 32) ، قصرشیریننفر(39)، سرپل ذهاب نفر( 76) ، اسالم آبادغربنفر(

انتخاب شدند. در این پژوهش به ، به عنوان نمونه آماری که داشتند توجه به شباهت فرهنگی 

(، سؤال24( )1991) 1تعهد سازمانی آلن و مایر نامهپرسشاز  هاآوری اطالعات و دادهمنظورگرد

سازی -توانمند نامهپرسشو  (سؤال15)( 2004) 2بریت و کازا، سازمانی کامرون فضیلت نامهپرسش

 ،(81/0)سازمانی تعهد نامه-پرسش استفاده شد. پایایی (سؤال12) (1995) 3اسپریتزرشناختی روان

 .گردید محاسبه( 83/0)شناختیروان سازیتوانمند نامهپرسش و( 87/0)سازمانی فضیلت نامهپرسش

-ی مربوط به مفروضههاتحلیلاز آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. سپس  هابرای تحلیل داده

تر برای ارزیابی پیچیدهی هاانجام گرفت. همچنین، تحلیل یمعادالت ساختاری زیربنایی الگویابی ها

رفت که همگی از طریق الگویابی معادالت ساختاری، با استفاده از گمدل پیشنهادی انجام  برازندگی

 با استفاده از نرم افزارهای هااعمال شدند. تمامی تحلیل 4روش آماری برآورد حداکثر درست نمایی

 گرفتند نجاما 654/8لیزرل و19 5اس اس پی اس

 

 ایجنت

، هلأهای تحقیق را بر حسب جنسیت، وضعیت تشناختی نمونههای جمعیتویژگی 1جدول شماره 

 دهد.نشان می و رشته تحصیلی تحصیالت و سابقه خدمت
 

 ی تحقیقهاشناختي نمونهجمعیتی هاویژگي -1جدول

 درصد فراواني متغیر ویژگي

 جنسیت
 7/54 175 زن

 3/45 145 مرد

 وضعیت تأهل
 25/31 100 مجرد

 75/68 220 متاهل

 تحصیالت

 6/10 34 کاردانی

 2/52 167 کارشناسی

 2/37 119 کارشناسی ارشد

    

    

                                                 
1. Allen & Meyer 

2. Britt and Casa 

3. Spreader's 

4. Maximum Likelihood Estimation  

5. SPSS 

6. Lisrel 
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 ی تحقیقهاشناختي نمونهی جمعیتهاویژگي -1جدولادامۀ 

 درصد فراواني متغیر ویژگي

 سابقه خدمت

 25 80 سال 5 کمتر از

 25/31 100 سال 10تا  5

 75/43 140 سال به باال 10

 رشته تحصیلی معلمان
 25/86 276 تربیت بدنی

 75/13 44 غیر تربیت بدنی

 

 مرد نفر 145 و زن نفر 175 کنندهشرکت آزمودنی نفر 320ازهای توصیفی تحقیق نشان داد یافته

 75/43 بودند. درصد دارای مدرك کارشناسی2/52ند. بودمجرد  هادرصد آزمودنی25/31 هستند.

درصد در رشته تربیت بدنی تحصیل کرده  25/86و داشتند  سال به باال10سابقه خدمت  درصد دارای

 بودند. 

 شناختیروان سازیتوانمندی، سازمان لتیفضآمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل  2جدول شماره 

 دهد.میی را نشان سازمان تعهدو 
 

 آمار توصیفي متغیرهای پژوهش -2جدول

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 591/0 62/4 فضیلت سازمانی

 405/0 16/4 شناختیروان سازیتوانمند

 349/0 93/3 تعهد سازمانی
 

دهد میانگین متغیرهای پژوهش در جامعه آماری بیشتر از نشان می 2نتایج به دست آمده در جدول 

را  وضعیت متغیرهای مورد بررسی در پژوهش یآمار هاینمونه گریبه عبارت د. استمیانگین فرضی 

ها . همچنین با توجه به مقدار شاخص انحراف معیار پراکندگی دادهدانکرده یابیباالتر از حد متوسط ارز

 شود.از شاخص میانگین در حد معمول یا به عبارتی متوسط برآورد می

بر این  متغیره و به منظور تشخیص مسیر غیر مستقیم به اجرا در آمد.مدل تحقیق به صورت سه 

 مدل نهایی تحقیق در حالت استاندارد ارائه گردیده است.  1اساس در شكل 
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 مدل نهایي تحقیق در حالت استاندارد -1شکل 

 . دهدنشان می معناداریدر حالت  را قیتحق ییمدل نها نیز 2شكل 
 

 

 
 مقدار تي مربوط به مدل نهایي تحقیق -2شکل 

 

در مدل فضیلت سازمانی و  های نیكویی برازش و میزان مطلوبیت آنهاتحقیق شاخص 3جدول شماره 

 دهد.تعهد سازمانی را نشان می
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 در مدل فضیلت سازماني و تعهد سازمانيها ی نیکویي برازش و میزان مطلوبیت آنهاشاخص -3جدول 

 ی برازشهاشاخص
مقادیر مشاهده 

 شده
 نتیجه مالک

برازش 

 مطلق

 خی دو

 خی دو به هنجار شده
χ2 

df / χ2 

71/169 

13/4 

 معناداریعدم 

 معناداریعدم 

 ییدأت

 تأیید

شاخص نیكویی برازش اصالح 

 شده
AGFI 86/0  تأیید 80/0بیش از 

 تأیید 90/0بیش از  GFI 91/0 شاخص نیكویی برازش

 تأیید 05/0کمتر از  RMR 02/0 باقیماندهریشه میانگین مربعات 

برازش 

 تطبیقی

 تأیید 90/0بیش از  CFI 95/0 شاخص برازش تطبیقی بنتلر

 تأیید 90/0بیش از  NFI 93/0 شاخص برازش هنجار شده

 تأیید 90/0بیش از  NNFI 93/0 شاخص برازش هنجار نشده

 تأیید 90/0بیش از  IFI 95/0 شاخص برازندگی فزاینده

 تأیید 90/0بیش از  RFI 91/0 شاخص برازش نسبی

برازش 

 مقتصد

شاخص برازش تعدیل یافته 

 هنجار شده
PNFI 69/0  تأیید 60/0بیش از 

 RMSEA 09/0 ریشه میانگین مربعات مجذورات
و کمتر از  1/0

1/0 
 تأیید

 

 ریشة مقدار است. معنادار 71/169برابر  X2آمارۀ  مقدارشخص گردید م 3ی جدول هابا توجه به داده

است که  09/0که شاخص دیگر نیكویی برازش است نیز  (RMSEA)برآورد  خطای مربعات میانگین

 ،GFI ،CFI، NFI ،NNFI شامل هاسایر شاخص .استاست قابل قبول  1/0با توجه به این که کمتر از 

IFI ،RFI همچنین شاخصهستندبرازش مطلوب مدل  ۀدهندنشانند هست 9/0باالتر از  نهمگی چو .  

PNFIبرازش خوب مدل است و در نهایت شاخص دهندۀنشاننیز  69/0با مقدار  6/0 باالتر  RMRبا 

   برازش خوب مدل است. دهندۀ-نشاناست 05/0چون کمتر از  02/0مقدار 

یابی معادالت ساختاری متغیرهای تحقیق را برای مسیرهای مستقیم مدلنتایج نهایی  4جدول شماره 

 دهد.و غیر مستقیم نشان می
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 مستقیمغیرنتایج نهایي مدل یابي معادالت ساختاری برای مسیرهای مستقیم و  -4جدول

 ساختاری مسیر
اثر 

 مستقیم

اثر غیر 

 مستقیم
 اثر کل

مقدار 

 تي
 نتیجه

 تأیید 55/9 62/0 - 62/0 مسیر فضیلت سازمانی و تعهد سازمانی

 تأیید 18/5 34/0 - 34/0 شناختیروان سازیتوانمندمسیر فضیلت سازمانی و 

 تأیید 84/3 22/0 - 22/0 و تعهد سازمانی شناختیروان سازیتوانمندمسیر 

ر مسیر فضیلت سازمانی و تعهد سازمانی از طریق متغی

 شناختی-روان سازیتوانمندمیانجی 
 تأیید 12/3 69/0 07/0 62/0

 

و مدل نهایی تحقیق مشخص گردید فضیلت سازمانی از طریق متغیر میانجی  4جدول  با توجه به نتایج

 معناداریمثبت و ، مستقیمغیر اثر 69/0بر تعهد سازمانی با ضریب اثر  شناختیروان سازیتوانمند

  (.=t 12/3) دارد

 

 گیریبحث و نتیجه
در ارتباط بین شناختی سازی روانتوانمندگونه که بیان شد هدف پژوهش حاضر تعیین نقش همان

فضیلت سازمانی بر تعهد سازمانی مورد تحلیل  تأثیرفضیلت سازمانی با تعهد سازمانی است. در ابتدا 

سازمانی )آماره  تعهدو مثبت فضیلت سازمانی بر  معنادارمستقیم و  تأثیرنشان از  هاقرار گرفت و یافته

(، 2013) ی( داشت که با نتایج تحقیقات مشبكی اصفهانی و رضای62/0، ضریب اثر=55/9تی=

 1کارلسون، کاسمر، روبرتس و چونكو، نئوبرت(، 2012) (، گوسل و توکماك2016) وارما و چیساکول

آموزان دانش. از دیرباز درس ورزش در مدارس از سوی استهمسو  (2013)( و کماری و دجافر2009)

این  .شد-میدر مدرسه تلقی کالسی تفریحی  ترین درس و بعضاً سادهبه عنوان همكاران  رخی ازو ب

امر همیشه سبب آزرده خاطر شدن معلمان ورزش به سبب کمتر جدی گرفتن این درس و شغل 

ی سطحی و بدون آگاهی از درس ورزش در هاگونه برداشتطبیعی است که این .شد-میشریف آنان 

تواند منجر به کم میگذار خواهد بود و در مواردی حتی اثرمدارس بر نحوه فعالیت معلمان ورزش 

لذا فراهم آوردن محیطی با فضایل سازمانی در مدرسه و آموزش  .شدن تعهد سازمانی در آنان شود

آموزان به همراه دانشتواند نتایج بسیار عظیمی در رابطه با ورزش -میپرورش برای معلمان ورزش 

 داشته باشد. 

ی انسانی منجر به بهبود هامفهوم فضیلت اشاره به شایستگی اخالقی فطری دارد که از طریق فعالیت

                                                 
1. Neubert, Carlson, Kacmar, Roberts& Chonko 
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آن است که  نیبه سازمان، مب لتیفض صهینسبت دادن خص(. 2013، 1شود )هسلاخالق اجتماعی می

محور در  لتیو فض زکارانهیپره یهاتیاز فعال تیو حما تیتقو جاد،یا یالزم برا یسازمان از توانمند

 (.2013 و همكاران، فرد یی)دانا خود برخوردار است یاعضا

میت به ی اخالقی، صداقت و اههانمایند که با رفتار فعالیتزمانی که معلمان ورزش در محیطی 

ان خواهند شمیان فردی همراه است، رضایت شغلی باالتر و تعهد بیشتری به سازمانسایرین و عدالت 

گیری تصمیمای و هنجارهای اخالقی بر هاباور داشته باشند که استاندارد که معلمان ورزشداشت. این

ی آنان اهگرایش بر وجود دارد و شاهد تبادالت مثبت در محیط کارشان باشند، هاآن در محل تدریس

توان مین را آشود و نتیجه میگذار خواهد بود و باعث بهبود تعهد سازمانی اثرشان سازماننسبت به 

ود. در واقع بثرتر و در کل انجام وظیفه بهتر شاهد ؤی مهاآموزان، آموزشدانشدر بهبود روابط با 

 تأثیری ودر واقع شغل  دهد مفید و با معناست ومیزمانی که معلم ورزش حس کند کاری که انجام 

اظ فیزیكی، شود که وی تمامًا )از لحمیآموزانش و در کل جامعه دارد سبب دانشبسزایی در بهبود 

ین شده ذهنی، احساسی و معنوی( خود را وقف آموزش و پرورش افراد نماید و حتی بیش از حد تعی

مان خویش شود در نهایت آنها پیوند عاطفی بیشتری با سازمیاین سبب  .حدود وظایف خود کار کند

ان یكی از تواند به عنومی، پیدا کنند. در واقع محیط کار استکه همان آموزش و پرورش و مدرسه 

طریق  ازلذا پرورش فضیلت سازمانی ) .ب شودگذار بر عملكرد و تعهد کارکنان محسوتأثیرعوامل 

گ بخشش توجه به فرهن ی باالی عملكرد باهاترکیب استانداردصداقت، احترام بین فردی، شفقت و 

شود. می سالمت عاطفی معلمان ورزش و ترویج تعهد در آنان ارتقأو یادگیری از اشتباهات( موجب 

شان داد ننتایج  .پرداخته شد شناختیروان سازیتوانمندفضیلت سازمانی بر  تأثیرسپس به بررسی 

 آمارهدارد )شناختی سازی روانتوانمندبر  معناداریمثبت و  مستقیم و تأثیرفضیلت سازمانی 

 وارما وچیساکول  ،(2018) همكارانو  داست (. این یافته با نتایج پژوهش34/0=اثر ،ضریب18/5=تی

  ( مطابقت دارد.2004) الچینگر (،2016)

(. 2007، 2)گرانت و همكارانشود میفضیلت سازمانی منجر به بهبود سالمتی جسمی و روانی کارکنان 

شود و این حس را در آنها به وجود خواهد آورد بینی کارکنان میخوش ارتقأفضیلت سازمانی باعث 

ی عمده روبه رو شوند هاکه در انجام دادن مطلوب کارها موفق خواهند شد؛ حتی زمانی که با چالش

شود که روانی مطلوب در کارکنان میبینی منجر به احساس خوش(. این 2013)بهزادی و همكاران ،

که کند. با توجه به اینمیکارکنان را از نظر روانی برای انجام امور سخت و طاقت فرسا نیز آماده 

و حذف  ییشناسا قیکارکنان از طر در یستگیاحساس شا شیافزا ندیفرا شناختیروان سازیتوانمند

                                                 
1. Hessel 

2. Grant et al 
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تواند می(، فضیلت سازمانی 2013)ودادی و مهرآرا ، آنها شده است یاست که موجب ناتوان یطیشرا

با که در آن کارکنان در رابطه به عنوان یك حالت روانی و انگیزشی ذاتی  ،شناختیروان سازیتوانمند

کارکنان، تقویت نماید و این احساسات برخاسته از انگیزه درونی  رادارند مسئولیت کارشان احساس 

 (.1،2012زیر و فینشمیتافر) کندمیرا به عضوی فعال در سازمان تبدیل  هاآن

زمانی که سازمانی دارای فضیلت باالیی چه در سطح فردی و چه در سطح گروهی باشد بدین معنا 

ی پرهیزکارانه و فضیلت محور در اعضای خود برخوردار هااست که توانایی تقویت و حمایت از فعالیت

کارکنان شود. مدیرانی  و عملكرد مؤثر درشناختی سازی روانتوانمندتواند موجب میاست که این امر 

، کارکنان خود موفق هستند که اخالقیات نیكی هم چون اعتمادشناختی سازی روانتوانمند ارتقأدر 

بینی را در محیط سازمان خود رواج دهند. در مدارس مدیران باید بخشش، صداقت، شفقت و خوش

هدایت از آموزش و پرورش کل این رویه را اجرا نمایند و با توانمند ساختن معلمان خود از جمله با 

ی طالیی را برای های احتمالی حفظ کنند و موقعیتهامعلمان ورزش مدارس خود را در برابر بحران

تواند سبب شناسایی و پرورش میتوانمند شدن یك معلم ورزش  .مدرسه و جامعه ایجاد کنند

تواند برای استان و کشور خود افتخار آفرینی کند و همچنین یك میای شود که ورزشیاستعدادهای 

سازمان با در یك آموزانی با علم و آگاهی بیشتر به ورزش بار آورد. دانشتواند میمعلم ورزش توانمند 

دهد، ممكن است کارکنان را ترغیب به میواسطه کاری که فرد انجام هبفضیلت، احساس قدردانی 

کند که به نفع سازمان و دیگران است. این احساس که آنها کار معناداری انجام مییی هاتالفی با رفتار

از لحاظ جسمی، ذهنی، هیجانی و معنوی( و )شود که خود را وقف سازمان کنند میدهند باعث می

شود تا آنها به میاین امر به نوبه خود باعث  یك معنویت نگاه کنند تا یك شغل. به کار به صورت

یابد. درك وجود فضیلت  ارتقأشناختی سازی روانتوانمندو احساس ورت مؤثر با سازمان پیوند یافته ص

اد سازمان و توسعه احساساتی چون در سازمان به واسطه اثری که بر روی احساسات مثبت افر

بر سازمان خواهد گذاشت، در نهایت به  خودمختاری و اثرگذاری ،معناداریاحساسات شایستگی، 

هایی این امر با افزایش عملكرد معلمان در حیطهبخش و کارا کمك خواهد کرد. اثرگیری سازمانی شكل

با افزایش فضیلت سازمانی، رفتار کند و طی آن که در شرح شغلی آنها وجود ندارد نمود پیدا می

معلمان عملكردی بیش از آنچه شود کند. این سبب میمیشهروندی معلمان در سازمان افزایش پیدا 

برای شیوع و  کنند، به همكاران خود کمك میگذارندجای میهکه سازمان از آنها انتظار دارد از خود ب

و فضیلت در سازمان این  سازیتوانمندتوان با رواج میکنند. تالش می راستی و درستی در سازمان

با حس را بیش از پیش در معلمان ورزش به عنوان سكانداران آموزش ورزشی در کشور ایجاد نمود. 

مانند دروغ،  یمنف یهاارزش یتوان به جایمبین معلمان ورزش  درگسترش فرهنگ اعتماد  بسط و

                                                 
1. Frazier & Fainshmidt 
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-امانتانصاف،  ،ییمثبت مانند صداقت، راستگو یاخالق یهاارزش ره،ینفاق و غ ،ی، چاپلوسیکالهبردار

 است گرانید یگذشتن از خطا ندیفرانیز بخشش . پروراند بین این افراد، تعهد و شهامت را در یدار

کار، غلبه بر رنجش خطانسبت به فرد  یاز احساس منف ییرها یامدهایپسبب برای معلمان ورزش که 

در مواجهه با شاگردان کار خطاو انتقام نسبت به فرد  ییجدا ،یدور ت،یاز عصبان زیو پره یحاصل از بد

ابراز همدردی  به این معناســت که کارکنان به یكدیگر توجه دارند وهمدردی شود. و یا همكاران می

در این حالت معلمان ورزش در صورت داشتن مشكالت شغلی و شخصی، از  .در بین آنها شایع است

 یهاارزش یبندیبه پاهمچنین یكپارچگی گیرند. روانی مورد حمایت همكاران خود قرار مینظر 

قدرت که تمامی این موارد در صورت وجود در بین معلمان ورزش توانایی  کندیاشاره م یاخالق

شود که میی را موجب سازمان طیمح كی تیو هدا جادیدر فرهنگ و شهامت در ا رییو تغ دنیبخش

گردد. معلمان می سازیتوانمندی موجب زشیاز منظر انگ همو  شناختیروانهم ، یساختارهم از نظر 

بر روی تعهد  معناداریاثر مستقیم ومثبت و شناختی سازی روانتوانمندنتایج دیگر پژوهش نشان داد 

ی رضایی کلید بری و هاته با نتایج پژوهش(. این یاف22/0، ضریب اثر=84/3آماره تی=) سازمانی دارد

(، لیا و چیا 2008) چینگچن و (، 2016) نایشاها (،2018) و همكارانژانگ  (،2013) همكاران

 همسویی دارد.  (2007)

اشاره به فرایند به دست آوردن قدرت، توسعه دادن قدرت و تصرف در قدرت یا ارائه  سازیتوانمند

ادراك  شناختیروان سازیتوانمندکه طوری(. به 2011، 1)هولینورث استتسهیالت در کسب قدرت 

ز آنجا که توانمندسازی معموالً با تفویض (. ا2015، 2و تل دهد )ازباشمیافراد از محیط کار را افزایش 

اعطای آزادی عمل و اختیار انجام  .اختیار و قدرت همراه است، به دادن آزادی عمل ختم خواهد شد

ای که تا اندازۀ زیادی کار را از خود گونه به ؛کار موجبات بهبود نگرش افراد به کار را فراهم خواهد کرد

(. از طرفی 2016)صفری و همكاران،  یابددهند افزایش میبپندارند و تعهد آنان به کاری که انجام می

فرد با سطوح  شناختیروانسازمانی، اشاره به وابستگی یا ارتباط ( تعهد 2010) 3به عقیده جوو و شیم

فرد با سطوح کلی سازمان، تعهد  شناختیروانکلی سازمان دارد به طوری که با افزایش توانایی ارتباط 

 .کندوی به سازمان افزایش پیدا می

ی کاری خود و خود هابا داشتن احساس استقالل و آزادی در انجام فعالیت معلمان ورزشهنگامی که 

سامانی احساس توانمندی کنند و خود را در تصمیات سازمانی اثربخش ببینند و در پیامدها مشارکت 

و در جهت بهبود عملكرد بهتر سازمان تالش  شوندمیداشته باشند، نسبت به سازمان خود متعهد 

 از استفاده با توانمند کارکنانکنند. می و در برابر سازمان خود احساس مسئولیت کنندمیبیشتری 

                                                 
1. Hollingworth  

2. Özbas & Tel 

3. Joo, B. K., & Shim 



 731                                                                           ی ...سازتوانمند يانجینقش م يبررسمرادیاني گیالني: 

 خواهند قادر( اعتماد و تأثیر معناداری، تعیینی، خود کارآمدی، خود) شناختیروان سازیتوانمند ابعاد

 خود وفاداری و تعهد کار، و کسب در طالیی یهافرصت ایجاد با و دهند نجات بحران از را سازمان بود

شود احساس انجام کارها میباعث شناختی سازی روانتوانمنداز طرف دیگر  دهند. نشان سازمان به را

ی مورد نیاز برای انجام وظایف شغلی، احساس هااحساس آزادی عمل در تعیین فعالیت، با کفایت الزم

کارکنان فراهم شود و در نهایت  مندی، گشودگی درعالقهاحساس ، با ارزش بودن اهداف شغلی

افزایش تعلق و تعهد کارکنان به  که موجبات سازمان مفید استکارکنان حس کنند وجودشان برای 

در معلمان ورزش نه تنها اعتماد به نفس را در آنان  سازیتوانمندسازد. در واقع میسازمان را فراهم 

یابی به باالترین دستتوانند در پی می برد بلكه محرکی است که به واسطه آن معلمان ورزشمیباال 

سطح علمی در شغل خود تالش نمایند و در شغل خود به خودمختاری و استقالل برسند و نیز بتوانند 

گذاری بر روند اجرایی و عملیاتی شغل خود به تعهد سازمانی برسند که این موجبات خرسندی تأثیربا 

فضیلت سازمانی از  ایج نشان دادپایان نت در آورد.میمعلمان ورزش و هم مدیران آموزشی را فراهم 

 معناداریمثبت و ، غیر مستقیم بر تعهد سازمانی اثر شناختیروان سازیتوانمندطریق متغیر میانجی 

فضیلت سازمانی به این معنی است که سازمان  (. پیشتر گفتیم69/0، ضریب اثر=12/3آماره تی=) دارد

ی مثبت هاسازمانی انگیزه اصلی این سازمانگیری مثبتی در خصوص فضیلت دارد و فضیلت جهت

و متعاقباً تسهیل بهبود سازمانی  که این به نوبه خود منجر به افزایش رفاه و سالمتی کارکنان استنگر 

نماید. وجود چنین فضایی در میشود. فضیلت سازمانی به کارکنان در جهت تعالی وکمال کمك می

ر بودن، را در افراد تقویت کرده و موجب مشارکت با سازمان احساس معناداری، شایستگی و مؤث

در عملكرد و انگیزه  تواند سهم مؤثری در ایجاد توانمندیمیشود. از سوی دیگر این عوامل مییكدیگر 

فضیلت سازمانی موجب بهبود سالمت روانی و جسمانی  فراهم سازد. افراد کاری و تعهد و پایبندی

دهد میشود. سالمتی و داشتن انرژی مثبت نیز به نوبه خود پایبندی کارکنان را افزایش میکارکنان 

توان بیان داشت معلمان ورزش با افزایش کند. به طور کلی میمیو از ترك خدمت آنها جلوگیری 

زیرا فضیلت سازمانی و حاکم شدن جوی از اعتماد در محیط کار  .شوندمیفضیلت سازمانی توانمندتر 

گیری فعالی به نقش کاری خود نشان دهند و به احتمال جهتشود آنان میعلمان ورزش سبب م

میل کمك به سازمان را در خود رشد دهند و یك احساس  بسیار زیاد فراتر از وظیفه خود عمل کنند،

که مجذوب کارشان شوند، لذا این احساسات در نهایت این .ی مثبت نسبت به کارشان پیدا کنندذهن

ایجاد در محیطی که آن کار را برایشان شان ماندگاریشود آنها تمایل به میمثبت نسبت به کار باعث 

ه این تحقیق ب با توجه به نتایجی که در كه نسبت به سازمان متعهدتر شوند.نموده بیشترگردد و این

سطح فضیلت سازمانی، برای کلیه کارکنان سازمان اعم  ارتقأدر راستای گردد پیشنهاد میدست آمد 

ها برای های آموزشی در نظر گرفته شود تا از طریق بر پایی این دورهدوره معلمان ورزشو  اناز مدیر
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توانایی خود برای عمل کردن بر  هایی جهت درك مشكالت واقعی و باور بههمه افراد سازمان فرصت

تبدیل شدن . های عمیق در محیط کار فراهم شوده، به کمك بحثهای تعیین شداساس ارزش

های دولتی به عنوان ابزار خودنمایی یا ریاکاری و پایبندنبودن مدیران های اخالقی در سازمانفعالیت

رقم زده است که  پرورشآموزش و به اخالق محوری، چرخه منفی را در  آموزش و پرورشارشد 

 این در. اخترا بیش از پیش به سوی عدم پایبندی به اخالقیات رهنمون خواهد س معلمان ورزش

های سازمانی در آموزش و سازمانی و استراتژی فرهنگ در بازنگری که داشت بیان توانمی راستا

و تعهد سازمانی  شناختیروان سازیتوانمندافزایش منظور  بههمچنین تواند راهگشا باشد. پرورش می

منظور افزایش درك  را به باید اقداماتی مدیران مدارس و آموزش و پروش کل معلمان ورزش مدارس

 کارکنان احترام و اطمینان و مدیران مدارس باید اعتماداز فضیلت سازمانی انجام دهند و به این منظور 

توانند منشور اخالقی جدید در مدارس میدهند، برای این منظور مدیران مدارس  افزایش را یكدیگر به

داشتن  .منشور اخالقی در نظر بگیرند خود تعریف کنند و حتی برای هر رشته درسی نیز اختصاصاً

توانند میو نیز مدیران  صداقت و رازداری مدیران باعث افزایش درك از فضیلت سازمانی خواهد شد

رشد چنین  سازی استفاده نمایند.داعتماموزش آ خصصانی جهت سخنرانی در مدارس جهتاز مت

شود. انجام همین موارد و برگزاری گرد میهایی در افراد باعث افزایش وفاداری شان به سازمان ویژگی

گردد زیرا تا مدیران مدارس آموزش نبینند میی در سطح آموزش و پرورش نیز توصیه هاهمایی

 برگزاری با توانندپرورش می و آموزش مسئولینتوانند آن را در مدارس پیاده سازی کنند لذا مین

در جهت تقویت فضیلت سازمانی در مدارس تالش نمایند تا موجبات افزایش تعهد  آموزشی یهادوره

وابط انسانی و سازمانی جهت ایجاد ی آموزشی رهاسازمانی معلمان ورزش فراهم آید، برگزاری دوره

 سازیتوانمندتواند روند توسعه محیط کاری بافضیلت و میز ارتباط اثر بخش میان مدیران و معلمان نی

 هد بیشتر به کارشان را سرعت بخشد.معلمان جهت تع
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the role of psychological empowerment in 

the relationship between organizational virtue and organizational commitment in physical 

education teachers of Kermanshah province. The population consisted of all physical 

education teachers in Kermanshah Province (1,230), which 320 random cluster sampling 

were selected.The measuring instrument was three questionnaires Includes the 

organizational virtues of Cameron Brit and Casa (2004), Spreader's Psychological 

Empowerment (1995), and Allen & Meyer (1991) organizational commitment. For data 

analysis was done using descriptive and inferential statistics. All analyzes were performed 

using 19SPSS software and lisreL8.54 software. in order to enhance the psychological 

empowerment and organizational commitment, we must take steps to create and improve 

organizational virtue doing like support, growth and development, friendship and trust 
one of these actions could be to organize training courses for sport teachers by school 

administrators or provincial education to familiarize them with organizational virtues and 

its effects. 
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