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 چکيده

های مدیریتی و خودکارآمدی معلمان از دیدگاه معلمان ی سبکبررسی رابطه حاضر، هدف پژوهش

 مورد یهمبستگی و جامعه نوع و از توصیفی تحقیق در این پژوهش روش باشد.می ابتدایی شهر ماکو

نفر  156به تعداد  6971-79تحصیلی کلیه معلمان ابتدایی شهرستان ماکو در سال  شامل بررسی،

باشد. با توجه به اینکه معلمان شهریِ شهر ماکو مورد بررسی قرار گرفت و همچنین تعداد جامعه می

نفر بود؛ سعی شد که تمام جامعه مورد بررسی قرار گیرد و به همین خاطر نمونه برابر جامعه  156که 

های آوری و حذف دادهلمان توزیع شد و پس از جمعپرسشنامه در بین مع 156استفاده شد. بنابراین 

های سبک متغیرهای گیریپرسشنامه انجام گرفت. برای اندازه 142ها با پرت، تجزیه و تحلیل داده

 12ی ( و پرسشنامه6971پور)سوالی شیخ 14ی مدیریت و خودکارآمدی معلمان به ترتیب پرسشنامه

ها، توسط اساتید و متخصصان روایی محتوایی پرسشنامه .( به کار گرفته شد6972سوالی انصاری )

های مدیریت و خودکارآمدی معلمان سبک یهاپرسشنامه پایایی درونی تعیین تایید شدند و برای

 افزارنرم از ها، با استفادهداده و تحلیل تجزیه آمد. بدست 29/2 و24/2کرانباخ به ترتیب  ضریب آلفای

SPSS21 یهای دستوری، مشارکتی و تفویضی با مولفهکلی نتایج نشان داد سبک شد. به طور انجام 

های دستوری، مشارکتی و تفویضی با بین سبک؛ (p>25/2ی مثبت و معنادار دارد )پشتکار رابطه

های دستوری، مشارکتی (؛ سبکp>25/2ی مثبت و معنادار وجود دارد )ی خود تنظیمی رابطهمولفه

 .(p>25/2ی مثبت و معنادار وجود دارد)الش رابطهی تو تفویضی با مولفه

 .های مدیریت ، خودکارآمدی، مدارس ابتداییمدیریت، سبک :يديکل واژگان

 

 

 

  

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
م(

هار
 چ

ال
)س

 

ره 
ما

ش
51 

ز  
ایی

/  پ
59

31
 

ص 
 /

27
– 

72
 

 مهر محمد وفائی

 .عضو هیات علمی  دانشگاه آزاد اسالمی واخد خوی

 

 نام نویسنده مسئول:
 محمد وفائی مهر

هاي مدیریتی با خود کار آمدي معلمان ابتدایی ي سبکبررسی رابطه

 7931-7931شهر ماکو از دیدگاه معلمان در سال تحصيلی 

 12/1/6972تاریخ دریافت: 

 19/7/6972تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
 در مشابه مهارتهای با افراد مختلف توسط وظایف انجام. است انسان شایستگی سازنده نظام در مهم عاملی خودکارآمدی باور

 وابسته آنان کارآمدی باورهای تغییرات به متفاوت شرایط در فرد توسط یک یا و قوی یا و متوسط ضعیف، تصور به متفاوت موقعیتهای

 باور که در شرایطی مستعد خیلی افراد حتی درنتیجه گیرند، قرار تردیدی خود یا خودشکی تأثیر تحت به آسانی توانندمی مهارتها. است

 شده درك خودکارآمدی (. بنابراین،6799 6کنند )بندورامی کمتری استفاده خود هایییتوانا از باشند، داشته خود به نسبت ضعیفی

 باور به هم و مهارتها داشتن به هم مؤثر است. عملکرد آن انجام برای الزم اساسی و مهارتهای عملکرد آمیزموفقیت انجام برای مهم عاملی

 داشتن مستلزم زااسترس بینی و پیش غیرقابل مبهم، التغییر، دایم موقعیتهای کردن است. اداره نیازمند مهارتها آن انجام در توانایی

 ساماندهی جدید، هایشیوه به غالباً باید مختلف هایموقعیت تقاضای گوناگون به پاسخ برای قبلی هایاست. مهارت چندگانه هایمهارت

 هایتوانایی مورد در فرد هایقضاوت تأثیر تحت حدودی تا با محیط مبادالت (. بنابراین،6976شوند )قالیی، کدیور، صرامی و اسفندیاری، 

 (. خودکارآمدی 1389دهند )صداقت، انجام را وظایف توانندمی خاص، شرایط در که باشند داشته افراد باور که معنی است. بدین خویش

 مختلف شرایط در تواندکه می باشد رسیده اورب این به فرد که است معنی بدین بلکه نیست، شخصی هایمهارت داشتن شده معیار درك

 خود شغلی شرایط به بنا معلمان آنجا از (.1222، 1انجام دهد )شوارزر و هالیوم احسن نحو به را وظایف باشد، داشته که مهارتی نوع هر با

 در خودکارآمدی نبود کنند منتقل موزانآ دانش به خوبی به را خود آموزه های تا بتوانند هستند خودکارآمدی از باالیی درجه به نیازمند

 خود افزایش تواند سبب می دارد که وجود زیادی عوامل .نماید ایجاد آنها توسط کالس اداره در را ایعدیده تواند مشکالت می ها آن

بارت از الگوی رفتاری یک فرد ع مدیریتسبک های مدیریتی اشاره نمود. توان به سبکمی عوامل این جمله گردد. از معلمان در کارآمدی

(. تقریبا بیشتر متخصصان 6925د )ناظم و اکرمی، است که وی به هنگام هدایت کردن فعالیت های دیگران و سازمان از خود نشان می ده

هار چی های مدیران است که بر پایهها، صفات و مهارتای از نگرشمدیریت بر این نکته توافق دارند که سبک مدیریت و رهبری مجموعه

 (. 6979بند، گیرد )عالقههای مبهم شکل میها، اعتماد به کارکنان، تمایالت رهبری و احساس امنیت در موقعیتعامل نظام ارزش

 موفقیت رویارویی سازمان آموزش و پرورش و در وری و کاراییبهره سطح ارتقای و ایجاد اصلی عوامل عنوان به مدیران نقش اهمیت

 رازی،دارد )شی قرار آنان مدیریت و  رهبری های شیوه تأثیر تحت مستقیم بطور سازمانی برون و درون تهدیدهای و هاصتفر نیازها، با آمیز

ای برخوردار است و نقشی استراتژیک های آموزشی و پرورشی از اهمیت ویژه(. به عبارت دیگر از بین انواع مدیریت، مدیریت سازمان6927

های خام به ها از یک سو تبدیل انساها متکی بر انسان و روابط انسانی است و رسالت آنوامل این سازماندارد؛ زیرا نمای اهداف و ع

گی، های فرهنگر، خالق، خودآگاه و رشد یافته است و از سوی دیگر، تأمین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای صنعتانسان

 اند.کرده شناسایی را رهبری از مدیریت و متفاوتی سبک های مختلف، (. مطالعات6976یاد، اجتماعی و اقتصادی است )بخشایش و آذرنی

 رهبران انتظارات کارکنان، سازمان، های حسب ویژگی بر مقتضی و مناسب رهبری هایکه شیوه است آن از حاکی تجربی تحقیقات نتایج

 اثربخشی در آنها تاثیر و سازمانی عوامل تحلیل زمینۀ در خود نظریۀ رد (،6716است. لیکرت ) متفاوت مکانی و زمانی شرایط پیروان، و

 مشارکتی و ایمشاوره خیرخواهانه، -آمرانه  استثماری، - آمرانهسبک چهار شامل را رهبری و مدیریت متداول هایسبک سازمانها،

 تیمی و روی میانه وظیفه مدار، باشگاهی، صیت،خابی سبک شامل رهبری سبک پنج مدیریت،ی شبکه  کتاب در موتن و بلیک داند.می

( 6774اولیو ) و باس .است شده برده نام دهی ساخت و اصلی مراعات سبک دو از نیز اوهایو دانشگاه مطالعات است. در کرده شناسایی را

ها موقعیت همه برای خاص رهبری سبک یک مسلما اند. برده نام مداخله عدم رهبری و تبادلی آفرین، رهبری تحول رهبری سبک سه از

 به توجه با خود کارکنان برای رهبری را متفاوتی سبکهای گوناگون، هایموقعیت در تواندمی مدیر یک رو، این باشد. ازنمی مناسب

های دهد بین سبکهای مختلف نشان مینتایج پژوهش (.6999برگزیند )جاسبی،  خود کارکنان سازمانی بلوغ و سازمان بر حاکم فرهنگ

 گردد:مدیریت و خودکار آمدی رابطه وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره می

های مثبت و منفی آنان با ای و خودکار آمدی معلمان بر شیوه(، با عنوان بررسی نقش حرفه6971در پژوهشی که توسط صمدی )

نی بیاز قدرت پیش« خودکار آمدی» و « ایدانش حرفه»عامل آموزان انجام گردید نتایج نشان داد که در سبک ارتباطی مثبت هر دو دانش

(، 6976کنندگی برخوردارند. همچنین بین مردان و زنان از لحاظ خودکارآمدی تفاوت وجود داشت. همچنین پژوهشی که توسط گلچین )

 نجام گردید نتایج نشان داد رابطهی بین هوش معنوی و خودکار آمدی در بین دبیران مقطع متوسطه شهرستان رامیان ابا عنوان رابطه

دارد. این نتایج همچنین نشان داد که بین مردان و زنان از نظر خودکارآمدی تفاوت  وجود کارآمدی خود و معنوی هوش بین مثبتی

 تعیین انعنو به معلمان خودکارآمدی باورهای مدل (، با عنوان ارزیابی6972معناداری وجود دارد. در پژوهش دیگر که توسط قالیی )

                                                           
1 bandura 
2 Schwarzer & Hallum 
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 خودکارآمدی ،قبلی تحصیلی پیشرفت هایآموزان انجام گردید، نتایج نشان داد مولفهتحصیلی دانش پیشرفت و آنها شغلی رضایت کنندة

رزر دارند. در پژوهش که توسط شوا همبستگی یکدیگر با دو دوبه آموزاندانش بعدی پیشرفت تحصیلی و معلمان شغلی رضایت معلمان،

ی معلمان با خودکار آمدی با و پایین انجام گردید، نتایج نشان داد معلمان خودکارآمد صرف نظر از ( با عنوان مقایسه2221) 9و هالیوم

ین این ترند. همچنتری برخوردارند موفقآموزان نسبت به معلمانی که از خودکار آمدی پایینشان در بر قراری ارتباط با دانشمیزان توانایی

( در دانشگاه 1224) 4بین مردان و زنان از لحاظ میزان خودکارآمدی تفاوت معنادار وجود داشت. در پژوهش کورا االن هارپرنتایج نشان داد 

های مغایرت مدیریت، استحکام تاثیر مغایرت مدیریت و توسعه سطح اخالقی مشاوران کارولینا واقع در ایاالت متحده آمریکا با عنوان روش

 از این پژوهش نشان می دهد که:  های حاصلیافته« مدرسه

 مشاوران دانشگاه با مدرسه روش مدیریتی متفاوتی دارند که در مقایسه با مدیران تجاری و حکومتی برتر هستند. -6

های تجربه در امر مشاوره، مدرسه، تعداد ساعات مدیریتی پی در برتری مشاوران بر اساس سن، جنسیت، نژاد، قوم، تعداد سال -1

 باشد.اوت میپی متف

مشاوران مدارس نمره بازدهی مدیریتی باالتر از میانگین دارند و بدون هیچ تفاوت واقعی در نمره دهی به دسته های مختلف،  -9

 این نتایج بدست آمده است. 

 میانگین سطح توسعه معنوی مشاوران بسیار باال بود. -4

رسد مدیریت صحیح مدرسه و رفتارهای مناسب باشد ولی به نظر میمختلفی تواند متاثر از عوامل با اینکه خودکارآمدی معلمان می

مدیر نقش بسزایی در این زمینه ایفا نماید و در نتیجه به پیشرفت آموزش در مدارس شهر ماکو کمک نماید. حال با توجه به موارد فوق 

 ای وجود دارد؟مدیران و خودکارآمدی معلمان رابطه مدیریتی های گویی به این سوال است: آیا بین سبکتحقیق حاضر در صدد پاسخ

 

 روش شناسی پژوهش
ی میان متغیرها در این نوع تحقیق رابطهاین تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی است. 

دازد. پری ارتباط آنها میمقایسه و مطالعهگیری، شود و محقق هیچگونه دخالتی در دستکاری متغیرها ندارد و فقط به اندازهبررسی می

 694می باشد که از این تعداد نفر 156به تعداد  ماکو شهر مدارس ابتدایی معلمان کلیه شامل تحقیق این در مطالعه مورد آماری جامعه

ریِ شهر ماکو مورد بررسی ( مشغول به تدریس هستند. در این پژوهش با توجه به اینکه معلمان شه%96نفر مرد ) 99( و %17نفر، زن )

نفر بود؛ سعی شد که تمام جامعه مورد بررسی قرار گیرد و نمونه گیری انجام نشود.  همچنین  156قرار گرفت و همچنین تعداد جامعه که 

ی سوالی خودوکارآمدی معلمان انصار 12( و پرسشنامه 6971پور )های مدیریتی شیخسوالی سبک 14در پژوهش حاضر از پرسشنامه 

-نظران قرار گرفت و پایایی پرسشنامهها مورد تایید اساتید و صاحب(  برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است. روایی پرسشنامه6972)

 بدست آمد. 24/2و  29/2ها هم  با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 

 

 هاي پژوهشیافته
 فرضيه اول

 معنادار وجود دارد. شتکار از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر ماکو رابطهپ های مدیریت و مولفهبین سبک -6

 برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی استفاده شد.

 ي پشتکار معلمانهاي مدیریت و مولفه: ضریب همبستگی متغيرهاي سبک7جدول 

 

                                                           
3. Schwarzer & Hallum 
4. Cora Elaine Harper 

 سطح معناداری تعداد ی پشتکارمولفه متغیر

 269/2 142 651/2 سبک دستوری

 675/2 142 221/2 سبک استبدادی

 26/2 142 127/2 سبک مشارکتی

 26/2 142 111/2 سبک تفویضی
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شود مقدار دهد. همانگونه که مشاهده میی پشتکار را نشان میهای مدیریت و مولفهضریب همبستگی متغیر سبک 6جدول 

بدست آمده که از  111/2و  127/2، 651/2به ترتیب  نتفویضی با پشتکار معلما و دستوری، مشارکتی های سبکهمبستگی بین مولفه

ی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین همبستگی بین (. بنابراین بین متغیرهای مذکور رابطهp>25/2باشد )لحاظ آماری معنادار می

بنابراین بین این دو متغیر (. p>25/2بدست آمده است که از لحاظ آماری معنادار نیست ) 221/2ی سبک استبدادی و پشتکار مولفه

 ی معنادار وجود ندارد.رابطه
 

 ي دومفرضيه

 معنادار وجود دارد. خود تنظیمی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر ماکو رابطه های مدیریت و مولفهبین سبک -1

 برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی استفاده شد. 

 ي خود تنظيمی معلمانهاي مدیریت و مولفه: ضریب همبستگی متغيرهاي سبک2جدول

  

شود دهد. همانگونه که مشاهده میی خود تنظیممی را نشان میهای مدیریت و مولفهضریب همبستگی متغیر سبک 1جدول 

بدست  617/2و  142/2، 195/2به ترتیب  تفویضی با خود تنظیمی معلمان و دستوری، مشارکتی های سبکمقدار همبستگی بین مولفه

ت و معنادار وجود دارد. همچنین همبستگی ی مثب(. بنابراین بین متغیرهای مذکور رابطهp>25/2باشد )آمده که از لحاظ آماری معنادار می

(. بنابراین بین این دو p>25/2بدست آمده است که از لحاظ آماری معنادار نیست ) 614/2ی سبک استبدادی و خود تنظیمی بین مولفه

 ی معنادار وجود ندارد.متغیر رابطه

 

 فرضيه سوم 
 معنادار وجود دارد. دایی شهر ماکو رابطهتالش از دیدگاه معلمان ابت های مدیریت و مولفهبین سبک

 برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی استفاده شد. 

 ي تالش معلمانهاي مدیریت و مولفهبستگی متغيرهاي سبک: ضریب هم9جدول 

  

شود مقدار دهد. همانگونه که مشاهده میی تالش را نشان میهای مدیریت و مولفهضریب همبستگی متغیر سبک 9جدول 

بدست آمده  145/2 و 196/2، 111/2به ترتیب  ی تالش معلمانتفویضی با مولفه و دستوری، مشارکتی های سبکهمبستگی بین مولفه

ی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین همبستگی (. بنابراین بین متغیرهای مذکور رابطهp>25/2باشد )که از لحاظ آماری معنادار می

(. بنابراین بین این دو متغیر p>25/2بدست آمده است که از لحاظ آماری معنادار نیست ) 219/2ی سبک استبدادی و تالش بین مولفه

 ی معنادار وجود ندارد.ابطهر

 

 

 ناداریسطح مع تعداد ی خودتنظیمیمولفه متغیر

 26/2 142 195/2 سبک دستوری

 256/2 142 614/2 سبک استبدادی

 26/2 142 142/2 سبک مشارکتی

 246/2 142 617/2 سبک تفویضی

 سطح معناداری تعداد ی تالشمولفه متغیر

 26/2 142 111/2 سبک دستوری

 129/2 142 219/2 سبک استبدادی

 26/2 142 196/2 سبک مشارکتی

 26/2 142 145/2 سبک تفویضی
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 هابحث و تفسير یافته

 فرضيه اول

های پژوهشی به فرضیه های مدیریت با خودکارآمدی معلمان رابطه دارد. بنابراین بر اساسبه طور کلی نتایج نشان داد که سبک

 پردازیم:تحلیل و تبیین نتایج بدست آمده می

نتایج اخت؛ پردپشتکار از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر ماکو می های مدیریت و مولفهی بین سبکدر فرضیه اول که به بررسی رابطه

(، 6971دی )های صمی مثبت و معنادار دارد؛ این نتایج با یافتهی پشتکار رابطههای دستوری، مشارکتی و تفویضی با مولفهنشان داد سبک

های مدیریت (، که در آن بین سبک1222( و ارنست )1226(، باتلر )6926(، کوهیار، حسینی و احمدی )6922فیضی، چوپانی و حیات )

 ی مثبت و معناداری مشاهده گردیده است همخوانی دارد. همچنین نتایج پژوهش حاضرشناختی معلمان رابطههای روانو یکی از ویژگی

 اداری وجود دارد.ی مثبت ولی غیر معنی پشتکار رابطهداد بین سبک مدیریت استبدادی و مولفه نشان

وانند با تتوان گفت از آنجایی که افراد با پشتکار باال در مقایسه با افراد با پشتکار پایین بهتر میی بدست آمده میدر تبیین نتیجه

؛ به نقل 1229های فشارزا و نومیدکننده کنار بیایند و در جهت انجام تکالیف، تالش بیشتری خواهند نمود )هالجین و ویتبورن، موقعیت

های مدیریتی مشارکتی و تفویضی و تا حدودی دستوری که در بیشتر موارد سبب افزایش انگیزش (؛ بنابراین سبک6929از سید محمدی، 

 تواند اراده و پشتکار معلمان را تقویت نماید.     شود، میمعلمان و به طبع آن باال رفتن تالش و کوشش در آنها می

خود تنظیمی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر ماکو بررسی  های مدیریت و مولفهبین سبکی ب رابطه ی دوم کههمچنین فرضیه

 ی مثبت و معنادار وجود دارد؛ اینی خود تنظیمی رابطههای دستوری، مشارکتی و تفویضی با مولفهنتایج نشان داد بین سبکنمود می

(، 1222( و ارنست )1226(، باتلر )6926(، کوهیار، حسینی و احمدی )6922و حیات )(، فیضی، چوپانی 6971های صمدی )نتایج با یافته

ی مثبت و معناداری مشاهده گردیده است همخوانی شناختی معلمان رابطههای روانهای مدیریت و یکی از ویژگیکه در آن بین سبک

د ی مثبت ولی غیر معناداری وجوی خودتنظیمی رابطهولفهداد بین سبک مدیریت استبدادی و م نشان دارد. همچنین نتایج پژوهش حاضر

 دارد. 

 ی خویشتن اشاره داردریزی بر اساس مشاهدهتوان گفت از آنجایی که خودتنظیمی به برنامهی بدست آمده میدر تبیین نتیجه

مدی معلمان موثر واقع گردد به طوری تواند در خودکارآهای مدیریت مشارکتی و تفویضی می( استفاده از سبک6929)حسنی و همکاران، 

ران های مدیریت دستوری مدیکه معلمان بدون نیاز به نظارت، شخصا در انجام امر آموزشی و یادگیری موفق باشند. البته استفاده از سبک

 کند. باشد که این امر هم خللی در خودکارآمدی معلمان ایجاد نمیدر مواقع حساس و مهم آموزشی ضروری می

تایج ننمود؛ تالش را از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر ماکو بررسی می های مدیریت و مولفهبین سبک یضیه سوم هم که رابطهفر

مدی های صی مثبت و معنادار وجود دارد این نتایج با یافتهی تالش رابطههای دستوری، مشارکتی و تفویضی با مولفهنشان داد سبک

های (، که در آن بین سبک1222( و ارنست )1226(، باتلر )6926(، کوهیار، حسینی و احمدی )6922حیات )(، فیضی، چوپانی و 6971)

ی مثبت و معناداری مشاهده گردیده است همخوانی دارد. همچنین نتایج نشان شناختی معلمان رابطههای روانمدیریت و یکی از ویژگی

 دارد. مثبت ولی غیر معناداری وجودی ی تالش رابطهداد بین سبک استبدادی و مولفه

های مدیریتی مشارکتی و تفویضی به مشارکت معلمان در امور توان گفت با توجه به اینکه سبکی بدست آمده میدر تبیین نتیجه

الش و ه تهای مدیریتی سبب ایجاد انگیزش بیشتر و در نتیجمدرسه و تفویض اختیارات به آنان اشاره دارد استفاده از این نوع سبک

های مدیریتی دستوری هم که بیشتر در مورد افراد نابالغ مفید شود. همچنین سبککوشش بیشتر در امور مدرسه و خودکارآمدی بهتر می

 تواند سبب تالش و کوشش بیشتر و در نتیجه خودکارآمدی بهتر شود.( در مواقعی می6971باشد )خلیلی شورینی، می
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