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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش مديران در ايجاد و توسعه احساس كارآمـدي در معلمـان، از طريـق

بخـش كيفـي خبرگـانابتـدا در  . ساز مديران انجام شده اسـت  تدوين نشانگان و ابعاد رفتارهاي كارآمدي
در بخـش كمـي، بـر اسـاس. آموزشي به صورت هدفمند و گلوله برفي انتخاب و با آنهـا مصـاحبه شـد   

371در ايـن بخـش،    . ساز مدير طراحي شـد  شده، پرسشنامه رفتارهاي كارآمدي نشانگان و ابعاد شناسايي
هـاي ايـن داده. ميل كردندمعلم مدارس ابتدايي كرج به صورت تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه را تك

نتـايج بخـش كيفـي نشـان داد كـه رفتارهـاي. بخش با اسـتفاده از تحليـل عـاملي تأييـدي تحليـل شـد      
همچنين، نتـايج تحليـل عـاملي نشـان داد كـه. شود مي بعد تقسيم 10نشانگر و  57ساز مدير به  كارآمدي

از ايـن رو، ايـن. هـا دارد  ش خـوبي بـا داده  سـاز مـدير بـراز    گيري متغير رفتارهاي كارآمدي    الگوي اندازه
ساز مـديران بـه پژوهشـگران تعلـيم و تربيـت و پژوهش با معرفي متغير و پرسشنامه رفتارهاي كارآمدي

ها، بر نقـش مـديران در ايجـاد و توسـعه احسـاس كارآمـدي در مديريت آموزشي و بحث در مورد يافته
.كند مي معلمان تأكيد
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مقدمه
نتـايج  و اسـت  آمـوزان  دانـش  تحصيلي پيشرفت تربيت، و ملموس تعليم اهداف از يكي

اندركاران به دنبـالدستهمواره  .يابد مي نمود اين هدف در معلمان آموزشي يها فعاليت
بررسـي و شـناخت عوامـل مـؤثر بـر پيشـرفتدرپـي  راهكارهاي بهبود و پژوهشـگران  

معلـم يكـي از  ايـن اسـت كـه      ها بر آن تأكيد كرده آنچه اغلب پژوهش .اند بودهتحصيلي 
او عاملي به اندازه ترديد، هيچ بدون .استتحصيلي  پيشرفتكننده  ترين عوامل تعيين مهم
و لـذت  بـا  راينـدي بـه ف  را تـدريس و يـادگيري   توانداو مي. باشد تأثير داشته تواندنمي

. قاعدتاً موفقيت براي هر معلمي كامل نيسـت  ].23[تبديل كند  ثمربي يا فرايندي كاميابي،
به بيان ديگر ممكن است كه برخي از معلمان در توسعه يادگيري مؤثر در دانـش آمـوزان

وهاي مثبتي به خود   نگرشاز كه اند  موفق ليت خطير خودئومس معلماني در. موفق نباشند
هاي شـغلي مثبـت در معلمـان و نقـش آن در اهميت نگرش. شغل خود برخوردار باشند
.]16[همواره مورد تأكيد قرار گرفته است آموزان  پيشرفت تحصيلي دانش

از جمله متغيرهاي نگرشي مهم است كه نقـش 2كارآمدييا احساس 1باور كارآمدي
يكي]. 5[خاطر نشان شده است پراهميت آن در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان همواره 

آموزان، دانش تحصيلي پيشرفت افزايش در مستمر طور به معلمان از برخي اينكه از داليل
در هسـتند،  موفـق  و پشـتكار  بـا  اهداف اينگيري     پي و خود براي باال اهداف انتخاب در

فشـارهاي  نسـنگي  بـار  برابر در و بوده ناتوان انتظارات برآوردن از ديگر برخي كه حالي
در عامـل  تـرين  ايـن احسـاس اساسـي    .است احساس كارآمدي هستند، كفايت بي روزانه
كننـد  مي سعي معلمان در صورت داشتن چنين احساسي. است آموزشي هاي هدف تحقق

1. Self-efficacy beliefs
2. Teachers’ Sense of Efficacy
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صـورت  بـه  يـادگيري  كـه  آورنـد  وجـود  بـه  را وضـعيتي  مختلـف،  متغيرهـاي  كنترل با
].19[شود  حاصل تري اثربخش
هـا،  مهـارت  دربـاره  فـرد  داوري و اعتقـاد  توان مي را احساس كارآمدي كلي، طور به

احسـاس. كـرد  تعريـف  هـدف  يـك  بـه  رسـيدن  يا اجرا در هايش قابليت و ها  توانمندي
تـاثير  موانع با رويارويي در مقاومتشان و عملكرد هدف، به نسبت افراد تعهد بر كارآمدي

در افـراد  كـه  اسـت  اين كننده تعيين كارآمدي به مربوط عقايد ديگر، عبارت به. گذارد مي
خـرج  به تالش مقدار چه دهند، مي ادامه تالششان به زماني چه مدت تا خود هاي فعاليت

.]1[كننـد   مـي  اثبـات  را شان توانايي چگونه دشوار هاي موقعيت با برخورد در و دهند مي
در تهيـيج و، ان را داردآمـوز  احساس كند توانايي كنترل كـالس و رفتـار دانـش   معلمي كه 

احساس كند چنان فرآيند آموزش را مناسب و دلپذيرو  آموزان موفق استانگيزش دانش
آموزان بـرآورده شـده اسـت، معلمـي بـا احسـاسكرده است كه نيازهاي آموزشي دانش

].19[كارآمدي باالست 
زشـيگذشته، در اغلب كشورها، تأكيد اصلي جنبش اصالحات آمو  در طول سه دهه

تـرين، اغلب پژوهشگران، مـديران را مهـم  . در سطح مدارس، بر نقش مديران بوده است
. انـد تـرين عامـل تغييـر و تحـول در مـدارس معرفـي كـرده        كننـده  تـرين و تعيـين  بنيادي

هـاي مـديران يكـي ازهاي اثربخشي مدرسه، عموماً حاكي از آن است كه قابليت پژوهش
توان دريافت ها مي آنچه از شواهد اين پژوهش. است هاي اساسي اثربخشي مدارس مؤلفه

ويژه پيامدهاي مربـوط بـه اين است كه به طور كلي، مدير مدرسه بر پيامدهاي مدرسه، به
كيفيت رفتار او در درجه اول بر معلمان مؤثر واقـع. آموزان، تأثير غيرمستقيمي دارد دانش
بـر نقـش مهـم احسـاس كارآمـدي بنابراين، اگر نتايج و شـواهد پژوهشـي  . ]9[شود  مي

آموزان تأكيد دارند، بايـد بپـذيريم كـه مـدير مدرسـه      معلمان در پيشرفت تحصيلي دانش
تواند از طريق ايجاد و توسعه احسـاس كارآمـدي در معلمـان اثـر شـگرف خـود بـر مي

هاي متنـوعي عوامـل مـؤثر بـر اگرچه پژوهش]. 20، 18[پيامدهاي مدرسه را آشكار كند 
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هـاي است، در اين بين سهم پژوهش  ارآمدي معلمان را مورد كنكاش قرار دادهاحساس ك
.مرتبط به نقش مدير چندان چشمگير نيست

اي است كه برخي اين اهميت نقش مدير در تأثيرگذاري بر باورهاي معلمان به اندازه
ظيـربرخـي از پژوهشـگران ن  . انـد  تأثيرگذاري را يك وظيفه اساسي براي مدير تلقي كرده

اند كه مديران نه تنها مسئول شرايط كاري در مدرسه هسـتند، بلكـه در قبـال مدعي] 12[
از منظر آنها فهم چگونگي تـأثير. كنند نيز مسئوليت دارند مي افرادي كه در آن شرايط كار

اينكه كدام يك از رفتارهاي. بر احساس كارآمدي معلمان از واجبات شغلي مديران است
ها را بـه خـود اد و توسعه اين احساس نقش دارد، توجه برخي از پژوهشمديران در ايج

.ترين آنها اشاره كرده است هاي برخي از مهم به يافته 1جلب كرده است جدول 

هاي مديران در ايجاد و توسعههاي گذشته در مورد نقشنتايج پژوهش:1جدول
احساس كارآمدي در معلمان

قشتوضيح در مورد ننقش مدير

برقراري ارتباط مؤثر
،20[كند  مي آموزان و معلمان ايجاد مدير خطوط ارتباطي مستحكمي را ميان دانش

10[  

گري مالحظه
كند از نيازهاي فرد فرد مي مدير دغدغه راحتي و رضايت معلمان را دارد و سعي

]10، 12[معلمان آگاه شود 

گرايي نظم
كند مي هاي آموزشي معلمان جلوگيريفعاليتنظمي و خلل و مزاحمت درمدير از بي

]11[  

سازي توانمند
هاي مدرسه آنها را توانمند گيري مدير از طريق جلب مشاركت معلمان در تصميم

،10[دهد  مي شان آزادي عمل كند همچنين به معلمان در اتخاذ تصميمات آموزشي مي
8 ،17 ،2 ،15[

پذيري انعطاف
هاي رهبري متنوعي استفاده و مقتضيات مدرسه از روشمدير متناسب با شرايط

]20[كند  مي
دانند و در مي كند كه در آن معلمان خود را عضوي از يك گروهميمدير جوي ايجاد تحريك هدف جمعي
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]18، 11[كنند  مي جهت هدف مشتركي فعاليت
الگوسازي انتظارات

آموزشي
اي دهد و بر تدريس تأكيد ويژه مي الگو قرارمدير عقايد و انتظارات آموزشي خود را
]13، 12[دارد 

نظارت و ارزشيابي
آموزشي

]12[دهد  مي كند و بازخورد به معلمان مي گذرد نظارت مي مدير بر آنچه در مدرسه

پاداش اقتضايي
هاي مقتضي از مدير از عملكرد مثبت معلمان آگاه است و به طرق مختلف و در زمان

]13، 11[كند  مي دردانيآنها ق

همانگونه كه مالحظه شد، اوالً احساس كارآمدي معلم متغيري بسيار حساس در
تواند نقش گرچه عوامل مختلفي در تحريك اين احساس مي. اثربخشي مدرسه است

اي مرتبط به مدرسه داشته باشد، نقش مدير به عنوان محرك اصلي متغيرهاي درون
رغم اين اهميت، دانش موجود به. ناپذير است حساس و اجتناباثربخشي مدرسه بسيار 

هاي گذشته اغلب به بررسي تأثير پژوهش. در مورد چگونگي تأثير مدير چشمگير نيست
1در جدول ]. 7، 4، 21[اند  سبك خاصي از رهبري بر احساس كارآمدي معلمان پرداخته

توان آنها را نسخه كاملي در نظر نمي ترين رفتارهاي مدير اشاره شد، اما   به برخي از مهم
با توجه به اينكه اغلب متغيرها ماهيتي مبتني بر زمينه دارند و بافت و شرايط. گرفت

توان به آنچه سازماني و فرهنگي حاكم بر آن بر كم و كيف متغيرها اثرگذار است، نمي
هاي يافتهرغم  به بيان ديگر، به. هاي موجود فراهم كرده است بسنده كرد پژوهش
ترين   مسئله اساسي مطرح است كه مهم هاي گذشته، در پژوهش حاضر اين  پژوهش

رفتارهاي مديران مدارس ايراني مؤثر در ايجاد و توسعه احساس كارآمدي معلمان
اند؟ كدام

بدون شك، شرايط و مقتضيات حاكم بر مدارس كشور رفتارهايي را از مديران
شاني زيادي با آنچه در مدارس كشورهاي ديگر فراهم شدهطلبد كه ممكن است همپو مي

بر اين اساس، هدف عمده پژوهش حاضر شناسايي نشانگان و ابعاد. است نداشته باشد
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است كه در اين رفتاري عمده مديران در ايجاد و توسعه احساس كارآمدي در معلمان
اين تحقق براي. ه استياد شد 1»ساز مدير رفتارهاي كارآمدي«پژوهش از آن با عبارت 

:است آمده به دست ذيل پژوهشي هاي پاسخ به سؤال در مهمي يها يافته هدف،
رفتارهاي( در معلمان هاي مديران در ايجاد و توسعه احساس كارآمدي نقش .1

شوند؟ مي تقسيم ابعادي چه به و كدامند) ساز كارآمدي
با مناسبي برازش مديرانساز  كارآمدي رفتارهاي متغير گيري اندازه الگوي آيا .2

دارد؟ها  داده

روش پژوهش
براي دستيابي به شناخت در يك) كيفي يا كمي( رويكرداستفاده از يك با توجه به اينكه 
به اين. استفاده شده است 2، در اين پژوهش از روش تركيبيصي استقپژوهش داراي نوا

براي پاسخ به سؤاالت) هادر انت(و هم كمي ) در ابتدا(ترتيب كه هم از روش كيفي 
هاي كمي و كيفي بر در اين پژوهش، چگونگي تركيب داده. پژوهش استفاده كرده است

هاي است كه در آن پژوهشگر درصدد بوده است يافته 3هاي ترتيبي اساس استراتژي روند
5»تشريحي«، 4»تنيدههم هب«هاي طرح. حاصل از يك روش را با روش ديگري توسعه دهد

تنيده پژوهشگرهم هدر طرح ب. هاي مهم روش تركيبي هستند از جمله طرح 6»كتشافيا«و 
تشريحي وزن در طرحو  دهدهاي كمي و كيفي وزن مساوي ميدو مجموعه دادهر به ه

گردآوري هاي كيفيابتدا دادهاما در طرح اكتشافي . دهدهاي كمي مياصلي را به داده

1. Self-Efficacy building behaviors
2. Mixed method
3. Sequential procedures
4. Triangulation
5. Explanatory
6. Exploratory
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مرحله كيفيپس از . ه و پايه انجام بخش كمي هستندهاي اين بخش مقدم داده. شودمي
].6[كند  مي را گردآوري هاي كميپژوهشگر داده

رود كه پديده مورد نظر قبالً مورد مطالعه قرار مي طرح تركيبي اكتشافي زماني به كار
با توجه به توضيحات]. 14[شود  نگرفته است يا از زاويه جديدي مطالعه و بررسي مي

ساز در اين پژوهش رفتارهاي كارآمدي. استاكتشافي  تركيبي شده، پژوهش حاضر ارائه
مورد مطالعه قرار» پديدارشناسي«و به روش ابتدا با استفاده از رويكرد كيفي  مديران

دست آمده در بخش كيفي، در هاي به يافتهبه روش پيمايشي در بخش كمي . گرفته است
.مقياس وسيع بررسي شده است

گيري    اين خبرگان به روش نمونه. اند خبره مشاركت داشته 23كيفي،  در بخش
معلمان تجربه، با معلمان نمونه، مديران باتجربه، برفي از ميان مديران  هدفمند و گلوله

مديريت متخصصان پرورش، و آموزش متخصصان آموزشي، هاي سرگروه نمونه،
نفر از 371براي انتخاب  1»اي وشهخ«اما در بخش كمي از روش . آموزشي انتخاب شدند

اين معلمان از چهار منطقه آموزشي شهر .استفاده شدمعلمان مدارس ابتدايي شهر كرج 
بدين ترتيب كه در هر منطقه تعدادي مدرسه به صورت تصادفي. كرج انتخاب شدند

لاز ك. طور مساوي از مدارس انتخاب شدند شده در منطقه به انتخاب شد و نمونه تعيين
.هستند نفر مرد 79نفر زن و  292معلمان مورد مطالعه، 

اين. استفاده شده است» شده هدايت نيمه«در اين پژوهش، در بخش كيفي از مصاحبه 
.خبره ادامه پيدا كرده است 23ها تا مرز اشباع اطالعاتي و كسب اطالعات از  مصاحبه

فتارهاي مؤثر مدير بر ايجاد ياها به طور ويژه، حول محور اقدامات و ر جريان مصاحبه
در شروع هر مصاحبه ضمن برقراري. توسعه احساس كارآمدي معلمان اداره شده است

ارتباط بهينه و ايراد اهداف پژوهش، اين سؤال اساسي مطرح شده است كه مديران در

1. Cluster sampling
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توانند در معلمان اين احساس را ايجاد يا توسعه مي درون بافت مدرسه به چه طريق
.آموزان و عملكرد تحصيلي آنها تغيير مثبت ايجاد كنند توانند در دانش مي د كه آنهادهن

تمامي. ها اين سؤال به اشكال ديگري نيز مطرح شده است البته در برخي مصاحبه
در. سؤاالت حول محور تعاريف موردقبول از احساس كارآمدي معلمان قرار داشته است

در مورد احساس] 19، 1[توصيفات دو پژوهش مهم ايراد اين سؤاالت از تعاريف و 
.كارآمدي معلمان، استفاده شده است

.بعد رفتاري شناسايي شد 10 در نشانگر 57ها تحليل شدند،  پس از اينكه مصاحبه
در مقياس پنج» ساز مدير رفتارهاي كارآمدي«با استفاده از اين نشانگرها پرسشنامه 

در بررسي روايي. را در بخش كمي آماده شداي ليكرت طراحي و براي اج درجه
استفاده شده ها از روايي محتوايي و براي بررسي روايي پرسشنامه از روايي سازه مصاحبه

براي بررسي پايايي .است كه نتايج آن در پاسخ به سؤال دوم پژوهش گزارش شده است
جراي آزمايشيبدين ترتيب كه با ا. پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده شده است

.به دست آمده است 2معلم، ضرايب پايايي ذكرشده در جدول  50پرسشنامه در بين 
ساز مدير مقادير ضريب آلفاي كرونباخ ابعاد پرسشنامه رفتارهاي كارآمدي:2جدول 

آلفاي كرونباخ بعد
87/0 مالحظه فردي و مشاورت معلمان
برخورد مناسب با معلمان  83/0
80/0 پذيري انعطاف
92/0 توسعه ارتباط و تعامل سازنده
71/0 توانمندسازي و مديريت مشاركت جو
83/0 ترسيم يك هدف مشترك
89/0 برانگيختن معلمان
86/0 قدرداني از معلمان
90/0 پشتيباني آموزشي معلمان
89/0 ايجاد جو و محيط شاد و صميمانه
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آماري يها روش از) پژوهش اول ؤالس به پاسخ( ها داده تحليل براي كيفي بخش در
و كدگذاري روش محتوا تحليل روش از استفاده بخش، اين در. است نشده استفاده
ترين مفهوم به هر يك از   منظور از كدگذاري نيز اختصاص نزديك .است بوده مناسبي
روشها  در تحليل مصاحبه]. 6[شده است  هاي گردآوريترين اجزاي با معني داده   كوچك
به رسيدن از پس به اين ترتيب كه پژوهشگر. به كار برده شده است 1اي مدام مقايسه
.پرداخت شده ضبط يها مصاحبه يساز پياده به ،ها مصاحبه جريان در نظري اشباع مرحله
4و كدگذاري انتخابي 3، كدگذاري محوري2، كدگذاري بازها مصاحبه يساز پياده از پس

.ساز و نشانگرهاي هر بعد شده است ترين ابعاد رفتارهاي كارآمدي   منجر به شناسايي مهم
افزار با استفاده از نرم(كمي عالوه بر محاسبه پايايي ضريب آلفاي كرونباخ  بخش در
SPSS(براي پاسخ به سؤال دوم پژوهش از تحليل عاملي تأييدي با استفاده از( 5،

و6ياكتشاف صورت دو تواند مي يلعام ليتحل. استفاده شده است)LISRELافزار  نرم
يكاف شواهد پژوهشگر كه رود مي كار به زماني ياكتشاف يعامل ليتحل. انجام شود ديييأت

در پژوهش حاضر، ابعاد و. باشد نداشته ييربنايز واملع تعداد درباره هيفرض ليتشك براي
با توجه به اينكه بر اين اساس،. نشانگرهاي هر بعد به شيوه اكتشافي شناسايي شده است

مبناي تجربي در خصوص ساختار عاملي و نشانگرهاي هر عامل فراهم شده است، از
گيري متغير رفتارهاي    تحليل عاملي تأييدي براي بررسي چگونگي برازندگي الگوي اندازه

تحليل عاملي تأييدي يك تكنيك آماري است كه. ساز مدير استفاده شده است كارآمدي
شود كه ممكن است اين الگوها به مي مناسبت الگوهاي نظري بكار برده براي بررسي

1. Constant comparative method
2. Open coding
3. Axial coding
4. Selective coding
5. Confirmatory factor analysis
6. Exploratory factor analysis
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يا به استناد يك يا چند نظريه معرفي و مفروض) انجام يك پژوهش كيفي(طريق تجربي 
شايان ذكر است كه براي قضاوت در مورد چگونگي برازش الگوي]. 3[شده باشند 

به شرط عدم(دو  خيهاي  ر از شاخصساز مدي گيري متغير رفتارهاي كارآمدي    اندازه
،)1تا  9/0بين ( 1اي ، برازش مقايسه)3كمتر از (دو تقسيم بر درجه آزادي  ، خي)معناداري

و تقريب ريشه) 1تا  9/0بين ( 3، نيكويي برازش انطباقي)1تا  9/0بين (2نيكويي برازش
.استفاده شده است) 1/0كمتر از ( 4ميانگين مجذورات خطا

ها يافته
شده و هاي انجام همانگونه كه اشاره شد، پس از تحليل محتوا و كدگذاري مصاحبه

كه در ايجاد  نشانگر رفتاري مدير مؤثر 57اي مدام، به طور كلي  كاربست الگوي مقايسه
اين نشانگرها با توجه به درونمايه. و توسعه احساس كارآمدي معلمان شناسايي شد

:بندي شدند بعد ذيل طبقه 10مي در معنايي و همچنين قرابت مفهو
)نشانگر 16با (مالحظه فردي و مشاورت معلمان  .1
)نشانگر 5با (برخورد مناسب با معلمان  .2
)نشانگر 8با (پذيري  انعطاف .3
)نشانگر 5با (توسعه ارتباط و تعامل سازنده  .4
)نشانگر 4با (توانمندسازي و مديريت مشاركت جو  .5
)نشانگر 3با (ترسيم هدف مشترك  .6
)نشانگر 5با ( برانگيختن معلمان .7

1. Comparative Fit Index (CFI)
2. Goodness of Fit Index (GFI)
3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
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)نشانگر 3با (قدرداني از معلمان  .8
)نشانگر 4با (پشتيباني آموزشي معلمان  .9

)نشانگر 4با (ايجاد جو و محيط شاد و صميمانه  .10
.فهرست نشانگان هر بعد را تشريح كرده است 3جدول شماره 

3جدول شـماره  . اما در پاسخ به سؤال دوم پژوهش، تحليل عاملي تأييدي انجام شد
.عالوه بر فهرست نشانگان هر بعد، نتايج اين تحليل را تشريح كرده است

ساز مدير و شده براي متغير رفتارهاي كارآمدي ابعاد و نشانگرهاي شناسايي: 3جدول 
نتايج تحليل عاملي تأييدي

t β نشانگرهاي رفتاري مدير در هر بعد t β ابعاد

ــه -1 مالحظــــ
فــــــــــردي و

ت معلمانمشاور
11/14 63/0

گيري و حل و فصل تنش و اختالف ميانميانجي.1
.معلمان

-68/0

مالي،(حمايت معلمان در صورت وجود مشكالت .2
.تا حد امكان...) بيماري و 

79/14 83/0

آموزي هاي معلم زماني كه با دانشپيگيري خواسته.3
.مشكلي داشته باشد

57/1480/0

داوري، زماني كه ويا شدن داليل معلم به جاي پيشج.4
.گيرد مي مورد انتقاد قرار

50/1472/0

هاي فردي معلمان و عمل كردن برشناسايي تفاوت.5
.اساس انتظارات آنها

41/1479/0

82/0 90/14 .توسعه نقاط قوت معلمان و اصالح نقاط ضعف آنها.6
76/663/0.ودنمحرم اسرار معلمان ب.7
77/0 95/13.حمايت از معلمان تازه كار و كم تجربه.8
تجربه به شركت در جشنوارهكار و كمتشويق معلمان تازه.9

.تدريس
55/592/0

83/0 08/15.زا از معلماندور كردن عوامل استرس.10
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83/0 15.هاي معلمان اطمينان دادن به توانايي.11
14.9382/0.گوش دادن به سخنان معلمان.12
88/0 78/15.نگران بودن مدير در مورد آسايش معلمان.13
اي معلمان حتي در هايي براي رشد حرفهتدارك فرصت.14

شرايطي كه ممكن است تخصص معلمان از تخصص مدير
.بيشتر شود

66/5 60/0

84/0 19/15.تجارب معلماننشان دادن عالقه به يادگيري و.15
86/0 84/15 .مرشد و راهنما بودن براي معلمان.16

ــورد -2 برخــــ
مناسب با معلمان

37/1777/0

83/0-.داشتن حوصله و سعه صدر.17
75/0 47/16.رعايت آداب معاشرت و رفتار توأم با احترام.18
ي كه دچارحمايت و دادن امنيت به معلمان در  مواقع.19

.شوند اشتباه مي
41/1468/0

64/0 50/13.هاي شخصيتي معلمانرفتار متناسب با ويژگي.20
67/0 34/14 .با معلمان) عاري از تبعيض(ارزيابي و رفتار عادالنه.21

61/0 45/4پذيري ـ انعطاف3

83/0 -.پذيري در اجراي قوانين و مقررات اداريانعطاف.22
اهميت دادن به رضايت معلمان نسبت به رضايت اداره.23
.كل

21/290/0

در نظر گرفتن شرايط معلمان در زمان اجراي مقررات و.24
.ها بخش نامه

35/465/0

نشان دادن ابتكار عمل در انجام امور به جاي تأكيد.25
.ها نامه صرف بر مقررات و بخش

45/479/0

46/482/0.عمل به معلماندادن آزادي.26
86/0 48/4.هاي معلمان و مقرراتايجاد هماهنگي ميان خواسته.27
89/0 49/4.استفاده از رفتارهاي متنوع رهبري.28
هاي جديد و نوآوري معلمانها و شيوهاستقبال از طرح.29

.در تدريس
44/477/0

ـ توسعه ارتباط4
و تعامل سازنده

90/1571/0
83/0-.تشكيل جلسات شوراي معلمان.30
73/0 23/18.برگزاري جلساتي براي ارتباط بهينه معلمان با والدين.31
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برگزاري جلسات مشورتي براي برقراري ارتباط، حل .32
.مشكالت و هدايت معلمان تازه كار  

16/16 81/0 

ن معلمان با ايجاد جريان ارتباطي و تعاملي محكم ميا.33
.آموزان دانش  

52/17 82/0 

 86/0 91/16 برقراري ارتباط تنگاتنگ با معلمان.34

توانمندسازي  -5
و مديريت 
 جو مشاركت

18/8 75/0 

.شركت دادن معلمان در اتخاذ تصميمات آموزشي.35  - 63/0 

هايي براي معلمان تا آنها در مورد فراهم كردن فرصت.36
.گيري كنند    كارشان تصميم  

42/8 88/0 

تقسيم برخي از وظايف مديريتي براي توسعه مديريت .37
.مشاركتي بين معلمان  

74/7 67/0 

 63/0 53/7 .ترويج فرهنگ مشاركتي.38

ترسيم هدف  -6
 مشترك

49/17 81/0 

ايجاد محيطي كه در آن معلمان خود را عضو يك گروه.39
.دانند مي  

- 83/0 

.يجاد هدف مشتركا.40  61/14 70/0 

 84/0 64/18 .ترسيم آرمان روشن و مشترك براي معلمان.41

برانگيختن  -7
 معلمان

27/14 82/0 

 69/0 0  .معلمان از آموزشيوعلميلحاظبهبودنبرتر.42

 81/0 50/14  .معلمان درتوانمنديولياقتاحساسايجاد.43

 82/0 70/19  .معلماندرراحتيوآرامشايجاد.44

 86/0 32/15 يسازاعتماد.45

 82/0 71/14 .معلمانسويازپذيرش.46

ــدرداني از  -8 قـ
 معلمان

17/18 97/0 

قدرداني از زحمات معلمان به صورت شفاهي و .47
 غيرشفاهي 

0 88/0 

 88/0 80/22 .آموزان قدرداني از معلمان در حضور دانش .48

 70/0 71/15 .درنظر گرفتن زحمات معلم در ارزشيابيديدن و.49

پشـــــتيباني  -9
 آموزشي معلمان

45/16 77/0 

فراهم كردن امكانات آموزشي و كمك آموزشـي مـورد    .50
 .نياز تدريس

0 83/0 

تعميرات فيزيكي لـوازم، تجهيـزات آموزشـي و كمـك      .51
 .آموزشي

15/19 84/0 

 80/0 94/17 .دمت هاي ضمن ختشويق معلمان به شركت در كالس .52



مديريت بر آموزش سازمانها

124

83/0 91/18 .شود مي رفع عواملي كه باعث اختالل در امر تدريس.53

ـ ايجاد جو و10
محـــيط شـــاد و

صميمانه
16/12 76/0

84/0 0 فراهم كردن امكانات تفريحي و ورزشي .54
93/0 22/22 .برگزاري مسابقات مختلف گروهي براي معلمان .55
77/0 20/17 . ارتي براي معلمانتدارك اردوهاي تفريحي و زي .56
72/0 53/15 .هاي گروهي به همراه خانواده معلمانتدارك مهماني.57

، توان بـاالي)β(مقادير پارامتر استاندارد شود،  مي مالحظه 3همانگونه كه در جدول 
نـين تـوانو همچساز مدير  متغير رفتارهاي كارآمديگيري متغير     گانه را در اندازه10ابعاد 

عالوه بـر آن، .دهد مي گيري هر يك از ابعاد را نشان    باالي هر كدام از نشانگرها در اندازه
اما در ادامه پاسخ به سـؤال دوم،. ست، حاكي از معناداري تمام آنها2تر از    بزرگ tمقادير 

سـاز رفتارهـاي كارآمـدي  گيري متغيـر      هاي نيكويي برازش الگوي اندازه پژوهش شاخص
.شده را گزارش كرده است مقادير محاسبه 4جدول شماره . مدير محاسبه شد

رفتارهايگيري متغير     اندازههاي نيكويي برازش الگوي  شاخص: 4جدول
ساز مدير كارآمدي

كميت شاخصهاي نيكويي برازششاخص
a. 47/3159خي دو
b. 00/0معناداري
c. 1521درجه آزادي  
d. 077/2زادينسبت خي دو بر درجه آ  
e. 056/0تقريب ريشه ميانگين مجذورات خطا  
f. 96/0نيكويي برازش  
g. 94/0شدة نيكويي برازش تعديل  
h. 99/0ايبرازش مقايسه  
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دو  برابـر بـا خـي رغم آنكه شـاخص   بهشود،  مالحظه مي 4گونه كه در جدول همان
و 077/2برابـر بـا   دو بـر درجـه آزادي    معنادار شده است، شاخص نسبت خي 47/3159

، شـاخص1/0و كمتر از  056/0، تقريب ريشه ميانگين مجذورات خطا برابر با 3كمتر از 
برابر  برازش از  96/0نيكويي باالتر تعديل9/0و شاخص برابر  ، برازش نيكويي  94/0شدة

، تماماً حاكي9/0و باالتر از  99/0اي برابر  و نهايتاً شاخص برازش مقايسه 9/0و باالتر از 
هـاي سـاز مـدير بـا داده    رفتارهـاي كارآمـدي  گيري متغير     اندازهازش مناسب الگوي از بر

.دارندشده گردآوري

گيري بحث و نتيجه
، كمتـر)ويـژه در داخـل   بـه (هـاي مشـابه    هاي اين پژوهش به دليل كمبـود پـژوهش   يافته
شـته نظيـرهـاي گذ  ها با نتايج پژوهش اگرچه برخي از يافته .مواجهه و مقايسه است قابل

همسو بوده است، در برخي از ابعاد و نشانگان آنهـا) 1هاي ذكرشده در جدول  پژوهش(
پشتيباني آموزشي معلمـان، ايجـاد جـو و، برخورد مناسب با معلمان، برانگيختن معلمان(

به طور كلي. هاي جديدي را معرفي كرده است اين پژوهش يافته) محيط شاد و صميمانه
تـوان گفـت كـه مـديران در ايجـاد و توسـعه احسـاس مي آمده دست به جنتاي به استناد با

با توجه به اينكـه ايـن. توانند نقش داشته باشند مي كارآمدي از طريق ده بعد رفتاري مهم
توان اين فهرست ابعـاد و اند، مي ها داشته ابعاد و نشانگرهاي مربوطه برازش خوبي با داده

. ساز مديران در بافت مدارس ايراني پيشنهاد كـرد  كارآمدينشانگان را به عنوان رفتارهاي 
تواند به عنوان ابـزاري بـراي ارزيـابي ايـن رفتارهـا در مـديران مي همچنين اين فهرست

.مدارس مورد استفاده پژوهشگران قرار بگيرد
بـه بيـان ديگـر، تلويحـات. اما مخاطب اصلي اين پژوهش مديران مـدارس هسـتند  

. اسـت  ش بيشتر متوجه مديران و اعمال آنها در درون بافـت مـدارس  كاربردي اين پژوه
بـديل توان از نقش بـي  شود، نمي تر مي   وظيفه مديران در مدرسه گرچه روز به روز متنوع
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ترين   ترين و اساسي   مديران يكي از مهم. وشي كردپ آنها در تحول و تغيير در مدرسه چشم
مدير اگـر]. 22[اي مطرح هستند  مدرسه قيت تحوالت درونترين عوامل موف    كننده و تعيين

. بخواهد منادي تحول در مدرسه باشد، بايد در عقيده و نگرش معلـم تحـول ايجـاد كنـد    
سازوكارهاي تحـول در مدرسـه هاي مثبت، بيشتر  بدون وجود معلماني با عقايد و نگرش

ـ      ]. 16[محكوم به شكست اسـت   ر نيازهـا و عاليـق ولـذا توجـه بـه معلمـان و تأكيـد ب
با توجه به اينكه تغيير نگرش مقدم بر تغيير. هاي آنها، نبايد مورد غفلت قرار گيرد نگرش

. عمل است، لذا بيراه نخواهد بود اگر وظيفه مدير را تغيير نگرش معلمان قلمـداد نمـاييم  
اين پژوهش به نقش مدير در نگرش و احساس كارآمدي پرداخت و به اين نتيجه رسـيد 

تك تك. كه مديران بايد براي تحريك اين احساس مهم ده بعد رفتاري مهم داشته باشند
. تواند براي مديران يك پيشنهاد مهم ايـن پـژوهش باشـد    مي اين ابعاد و نشانگان هر يك
توانند به مديران در داشتن معلماني با احساس كارآمـدي مي بديهي است كه اين نشانگان

.دباال كمك زيادي بكنن
انـدركاران تعلـيم و تربيـت و برگزاركننـدگان اما مخاطب ديگر اين پـژوهش دسـت  

هاي هاي بازآموزي و همچنين دوره برگزاري دوره. هستند هاي آموزشي ويژه مديران دوره
تواند نقش مهمـي مي آمده در اين پژوهش دست ضمن خدمت با توجه به ابعاد رفتاري به

همچنـين ايـن. اري برشمرده در مديران مدارس داشـته باشـد  در ايجاد و توسعه ابعاد رفت
:كند مي مند به موضوع مطرح پژوهش پيشنهادهاي ذيل را براي پژوهشگران عالقه

 ساز مؤثر در ايجاد اين پژوهش مدعي است كه ابعاد و نشانگان رفتارهاي كارآمدي
بـي، ميـزانو توسعه احساس كارآمدي در معلمان شناسايي كرده، اما به طـور تجر 

اين بررسي خود بـه مجـال و پژوهشـي. اين تأثير را مورد بررسي قرار نداده است
با توجه به اينكـه ضـرورت دارد كـه ميـزان كمـي تـأثير ابعـاد و.  ديگر نياز دارد

شـود مي شده بر احساس كارآمدي معلمان بررسي شود، پيشنهاد نشانگان شناسايي



يكمن ،يدابآ نيز ....  داجيا رد ناريدم شقن 

127

پرسشنامه اين پژوهش، بـه ايـن موضـوع مهـمكه در پژوهشي ديگر با استفاده از 
شود كه پژوهشگران از ابزار روا و پايايي بـراي ارزيـابي مي پيشنهاد. پرداخته شود

احساس كارآمدي معلمان اسـتفاده كننـد و بـا كاربسـت روش آمـاري رگرسـيون
بينـي ساز مدير در پيش چندگانه استاندارد به بررسي توان ابعاد رفتارهاي كارآمدي

.ساس كارآمدي معلمان بپردازنداح
 سـاز مسـتقيماً موجـب ايجـاد و كند كه رفتارهاي كارآمـدي  نمي اين پژوهش ادعا

بـر ايـن اسـاس، ضـرورت دارد كـه. شـود  مـي  توسعه احساس كارآمدي معلمـان 
اي نيز به متغيرهاي ميانجيگر داشـته و بـا تـدوين الگوهـاي پژوهشگران نگاه ويژه
هـاي پيشـين، از روش تحليـل مسـير يـا مبتني بر پـژوهش  علي مبتني بر نظريه و

.الگويابي معادالت ساختاري به آزمون نحوه برازش الگوي مفروض خود بپردازند
 شده ممكن است بـه عنـوان محـرك متغيرهـاي برخي از نشانگان و ابعاد شناسايي

ي وديگر كه مرتبط به معلمان است، شناسايي شده باشد؛ براي مثـال، توانمندسـاز  
هاي شغلي معلمـان رابطـه مثبـت و معنـادار جو با اغلب نگرش مديريت مشاركت

بر اين اساس، اين نكته بايد مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد كه اين. داشته است
. ساز مدير نيسـت  شده فهرست قطعي رفتارهاي كارآمدي نشانگان و ابعاد شناسايي

هـاي ايـن حمايت يا عدم حمايت از يافته شود كه براي ايجاد مي بنابراين، پيشنهاد
.هاي مشابه ديگري در مدارس مختلف انجام گيرد پژوهش، پژوهش

 ،از آنجا كه جنسـيت و سـابقه شـغلي معلمـان در احسـاس كارآمـدي نقـش دارد
سـاز مـديران در احسـاس كارآمـدي شود كه نقش رفتارهاي كارآمدي مي پيشنهاد

.ه تفكيك معلمان زن و مرد بررسي شودمعلمان تازه كار و با تجربه و ب
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