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 چکیده 

معلمان مرد و زن به ی باشد. جامعه آماری شامل کلیهاز نوع همبستگی می و توصیفی رحاض روش تحقیق  

ای و بر اساس جدول کرجسی و ی طبقهگیری تصادفروش نمونه استفاده از که با نفر بود 699حجم

های پژوهش از گردآوری دادهانتخاب شدند. برای نفر معلم زن( 191نفر معلم مرد و111)نفر 872مورگان

 ،dadavipour & et.al (2008)ی از پرسشنامه با اقتباس محوریمدرسههای مدیریتپرسشنامه

-هکه ب شغلیسازگاریی پرسشنامه و شغلیموفقیت جهت & golparvar (2010)  gazveyیپرسشنامه
از روایی  استفاده باها روایی پرسشنامه شد. استفاده بود،ه تهیه شدsharabi farahani (2012) وسیله

 29/9و26/9، 69/9 محاسبه و به ترتیب کرونباخآلفایمحتوایی و صوری، و پایایی آن نیز از طریق ضریب

چون ضریب های آمار توصیفی و آمار استنباطی همها از روشدادهوتحلیل برآورد گردید. جهت تجزیه

-بین مدیریتداد: استفاده شده است. نتایج نشان  زمانهم رگرسیون چندمتغیرههمبستگی پیرسون و تحلیل

اول متوسطه همدان ی شغلی معلمان دورهشغلی و سازگاریو هریک از ابعاد آن با موفقیت محوریمدرسه

-محور تنها بعدرسالت توانایی پیشمدرسههمچنین از بین ابعاد مدیریتداری وجود دارد. معنی رابطه مثبت و

را داشته و به عالوه، بعد رسالت و تعهد بر سازگاری شغلی معلمان تأثیر داشته و  شغلی معلمانموفقیتبینی 

 را دارند.بینی کنندگی آنقدرت پیش
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 همقدم

ترین رکن تعلیم و تربیت ترین نهادهاى اجتماعى، تربیتى و آموزشى و اصلىمدرسه از مهم  

آموزان در ابعاد دینى، اخالقى، علمى، آموزشى، اجتماعى و منظور تربیت صحیح دانشاست که به

اساس اهداف مصوب  رشد متوازن روحى و معنوى و جسمانى آنان برکشف استعدادها و هدایت 

هاى وزارت آموزش و پرورش تأسیس و اداره هاى تحصیلى و برابر ضوابط و دستورالعملدوره

با توجه به این ابعاد  (.Rouhani Dehkordi & Bagheri galle salimi, 2012:110) شودمى

نیاز است تا سبک مدیریتی مطلوب و مناسب  های مختلف آموزشی،متعدد تربیتی و حوزه

به بدرستی توانند اهداف آموزشی را می مدیران، با سبک رهبری مناسبهدایتگر آن باشد زیرا 

 مدیریتکه از آن جمله سبک  توانند به اهداف فردی دست یابنداجرا درآورند و معلمان نیز می

-های بارز نظامگیری مشارکتی از ویژگیتصمیم یا محورمدرسه مدیریتباشد. می محورمدرسه

 در اخیر هایدهه محور درمدرسه مدیریترود. اخیر به شمار می یهای آموزشی در دهه

 و استشده مطرح آموزش و پرورش اصالح استراتژی برای یک به عنوان مختلف کشورهای

 ش و پرورشآموز کیفیت ارتقاء مدارس برای به اختیارات واگذاری سمت به زیادی تمایل

 محوریمدرسه مدیریت(. Moradi, Sufean & Barzegar, 2012: 2145) شودمی مشاهده

 :Chan & Tee, 2008)مدرسه  سطح به گیریقدرت و تصمیم انتقال زمینة فراهم شدن یعنی

سرنوشت  و مدرسه همه افراد، که آوردمی فراهم امكان را این محوریمدرسهمدیریت  (.50

 و تعلیم مشترك اهداف فهم ساززمینه ،تعلق حس این و بدانند به خود متعلق را آموزاندانش

پنهان آموزش و پرورش را به شكل مثبت و فزاینده عملی  و وکارکردهای آشكار شده تربیت

 ساختار و است آموزشی تمرکززدایی نوع بارزترین محوریمدرسه (.Mozaffar, 2008: 70)سازد

 . Brown, 2014)) کندمی تغییر مدارس به شده داده گیرییمتصم قدرت میزان بر اساس آن

 این تمامی در مشترك نكته دارند، تمرکززدایی از متفاوتی برداشتهای آموزشی سیاستگذاران

 مدیریت هایویژگیاست.  مدرسه به مرکزی قدرت یک از گیریتصمیم قدرت ها، انتقالبرداشت

 تمرکز، پذیری، عدممشارکت عامل اساسی؛ چهار اب رابطه رد که کندمی اقتضا محور مدرسه

صورت  کشور آموزشی نظام کالنِ سطح خرد و در تغییراتی تحقیق، و رقابت و اختیار تفویض

طبق مطالعات پژوهشگران چهار . (Mehalizadeh, Sepasi & Atashfeshan, 2005: 7) پذیرد

الگو با توجه به اینكه  این رکز:درتمعدم الگوی مختلف مدیریت مدرسه محور وجود دارد: الگوی

باشد ولی نهایتاً  والدین و معلمان از دیگر مشاوره درخواست و مشارکت مستلزم ممكن است

 معلمان مشارکت مبنای بر الگو ای: اینحرفه شود؛ الگوی کنترلمی هدایت مدیر توسط مدرسه
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 امناء عنوان هیأت به معلمان از متشكل ایو کمیته ستا شده ریزیپایه مدرسه در شورای

 محدود اختیاراتی دارای که هایکمیته الگو این درای: کمیتهکنند؛ الگویمی هدایت مدرسه را

-برنامه گردد که برایمی تشكیل دارند بر مدارس زیادی تأثیرات اما هستند گیریبرای تصمیم

 مدرسه قوانین و مقررات بععمل دارند، اما تا آزادی خود اصالح تصمیمات و ارزیابی و اجرا ریزی،

مدیریت دموکراتیک که به شكل مشارکتی بوده و مستلزم  و جمعی هستند و الگوی کنترل

  Murphy Bick,1995 & David, 1990)مشارکت همه اولیای مدرسه در تصمیم گیری است 

 (.Meralizadeh& et.al, 2005به نقل از 
و معلمان هستند که  تعلیم و تربیت است ،ترین کارر جامعه انسانى اساسىد از سوی دیگر

و زمینه رشد فرد و اجتماع را فراهم کنند تالش می انسان تربیتتكامل و تعلیم و ت، براى هدای

این محیط همچون محیط خانه  پس الزم است استافراد خانه دوم  ،کارمحیط. چون سازدمی

ضمن کسب درآمد به ارتقای دانش  برآورنده حداقلی از نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا

همچنین انجام این وظایف سنگین به عواملی مرتبط کنند.  ای خود پرداخته و صادقانه کارحرفه

-های این شغل مهم خواهند بود که از جمله این عوامل میساز و سوق دهندههستند که زمینه

شامل شرح و توضیح  یشغل سازگارینمود.  اشاره شغلیموفقیت و 1شغلیتوان به سازگاری

و نگرش مثبت به سوی  رفتارهایی است که منجر به اجرای موثر و خوب وظایف مورد نیاز افراد

ای از عوامل روانی و غیرروانی است گردد. سازگاری شغلی ترکیب و مجموعهکاری جدید مینقشِ

 محیط کاری درون تطابق نگهداری و به عنوان یک فرایند پویا و مستمر که به دنبال پیشرفت و

 Davis & Lofqist (.Alipurlari & Ameri ekhtiyarabadi, 2017) شودمی تعریف است

 نیازهایی برای آنها نیز کار محیط و آورندمی کار محیط را به نیازهایشان افراد معتقدند (1991)

 باید بهمی کار محیط و رشد حال در فرایندی سازگاری و فرد کار تداوم کند، برایمی فراهم

 و تعارض کاهش با را شغلی سازگاری نیز، Kuang & Ying (2007) .برسند تطابق از میزانی

 رفتارهایی توصیف و شرح شامل شغلی را سازگاری کنند. آنهامی مشخص کار، در کارایی افزایش

نظر  به. انجامدمی جدید، کاری نقش به مثبت نگرش و افراد خوب وظایف اجرای به که دانندمی

 عوامل است. غیرروانی و روانی عوامل از ایمجموعه ترکیب و نتیجه شغلی، سازش شفیع آبادی
کارش  انجام برای انحا، از نحوی به شاغل، فرد توسط ادواتی است که و ابزار غیرروانی، تمام

 بر در را شغلش به نسبت فرد تلقی طرز و احساسات درونی، یا روانی عوامل شود ومی استفاده

 را شغلش با ارتباطر د فرد شده آموخته و تجارب شخصی هایویژگی گیرد و در حقیقتمی

                                                             
1 . Job adjustment 
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 یروانشناخت حاالت به یشغل سازگاریدر تعریف دیگر (. Shafiabadi, 2003)گردد می شامل

 کند،یم یناراحت احساس ای دارد یآرامش و راحت احساس خود کار در وی نكهیا درباره فرد

شغلی از جمله از سوی دیگر موفقیت .(Selmer & Fennerjr, 2009: 369) دارد اشاره

و کاربردی در زمرة مفاهیم بسیار  پژوهشی رویكردهای به توجه بامتغیرهای مطرح دنیاست که 

 در هایش آل ایده و کنونی وضعیت از فرد ارزیابی حاصل که است مفهومی مهم قرار دارد و

دارد  هاآل ایده از نسبی برآورد به بستگی نبودن ای بودن موفق .باشد می اشتغال زمینه

(Ramaswami, Carter & Dreher, 2016: 111.) کارکنان و شاغلین از بسیاری اعتقاد به 

 و شغلی ادبیات در اما شودمی محسوب موفقیت شهرت، و ثروتان نردب از رفتن باال سازمانها

 (.Spurk, Keller & Hirschi, 2016: 115) است بیرونی و درونی ابعاد شامل موفقیت ای،حرفه

 عینی یا بیرونی شغلی مسیر موفقیت مقام، و رتبه ارتقاء، حقوق، مانند شغل مشاهده قابل بخش

 مسیر به نسبت آنها رفتار و افراد هایاحساس به ذهنی، یا درونی موفقیت و دهدمی نشان را

 رضایت مسئولیت، احساس انندم روانشناختی متغیرهای طریق از و است مربوط شانشغلی

-موفقیتیعنی (. Spurk, bele & Volmer, 2014: 5) شودمی شناسایی شغلی تعهد و شغلی

 تجارب طریق از موفقیت ذهنی و عناصر عینی مفهومی لحاظ از نتیجه یک عنوان به شغلی

 یشافزا سازمان، سلسله مراتب در ارتقاء شامل اغلب شغلی فرد است. موفقیت یک در شغلی

 ) به نقل ازاست  شغلی رضایت احساس و گسترده قدرت، مسئولیت افزایش دستمزد، و حقوق

Hemati, Jalali Farahani,  Alidoost Ghahfarahi & Khabiri, 2019 .) 
 از فرد یک و پیشرفت موفقیت ذهنی و عینی هایعنوان جنبه به شغلیهمچنین موفقیت

 & Andrea, Daniel) است آن قضاوت از مفهومی ابیارزی شغل است که یا و سازمان یک طریق

Judith, 2011:199.)  است که  مجزا بعد چهار دارای شغلی موفقیتاز دیدگاه برخی محققین

تحقق  هستند. مثبت بازخورد و کارراهه اجتماع یار، موفقیت هایموفقیت اهداف، تحقق شامل

 در شده تعیین پیش از بی به اهدافمعنی دستیا به و بوده شغلیموفقیت اصلی اهداف، هسته

موفقیت اجتماع یار، نوع است.  (Sonnentag & Bayer, 2005: 382) تكلیفی عملكرد قالب

به عنوان نتایج مطلوب و خوشایند رفتاری  بوده و کوشش و تالش از شغلی ناشیموفقیتاولیه 

 عنوان به رد مثبتبازخو .هست گیرد،می صورت دیگران موقعیت بهبود و که به هدف ارتقاء

 فردی بین روابط کیفیت و فرد یک برای رفتار کاری وبخ عملكرد به نهادن ارج و قدردانی

 است. یک فرد در کارراهه  باال مراحل به دستیابی معنی به شود. موفقیت کارراههتعریف می

 آمیزتموفقی کاری روابط برقراری و سطح عملكرد شغلی افزایش کارراهه، پیشرفتِ و ارتقاء

به طور کلی  (.Grebner, Elfering & Semmer, 2008)مثالهایی از موفقیت کار راهه است 



  5 9911بهار  اول، شماره، هشتمدوره                                                                               فصلنامه علمی مدیریت مدرسه 

 مسیر در قدرت و موفقیت برای نیازهای خود تحقق جهت افراد برای راه شغلی یک موفقیت

 طریق از موفقیت ذهنی و عناصر عینی مفهومی لحاظ از نتیجه یک عنوان به بوده و شغلی

 (. Hemati & et.al, 2019) فرد است یک در شغلی تجارب

 و کننده ارزیابی مفهومی شغلیموفقیتبه طور کلی با توجه به توضیحات، باید بیان نمود که 

 .دارد اشتغال وجود زمینه در اشآینده هایایده آل و فرد کنونی پیشرفت بین که است ایرابطه

برداشتن  برای تأثیرگذار و مهم عواملیكی از  شغلی مسیر موفقیت که گفت توانمی بنابراین،

 پیامدهای شغلیموفقیتساختن پیشرفت و بهره وری معلمان است.  سوی به بلند گامهای

 به تعلق و احساس شغل به پایبندی ای،حرفه اخالق رعایت به پیشرفت، تمایل نظیر مختلفی

معلمان از اهمیت  شغلیموفقیت بررسی لزوم این پیامدها، به توجه با دارد.پی در را سازمان

 گرفته قرار مورد بررسی شغلیموفقیت با آن ارتباط که مواردی از یكی باشد.باالیی برخوردار می

با توجه به مبانی نظری و ادبیات تحقیق ذکر است سازگاری با شغل است. و تاثیر آن تایید شده

 ام آموزش و پرورشنظیكی از اهداف اصلی  محوریمدرسهسبک مدیریتتوان گفت شده، می

های اساسی گیری و تفویض اختیارات، یكی از زمینهزیرا با مشارکت معلمان در تصمیم باشدمی

شغلی و سازگاری موفقیت درواقع گردد.می شغلی معلمان مدارس محسوبوسازگاریموفقیت در

 اثربخشی و ییارزیابی کارا و بررسی برای معیارها ترینو عینی ترینیكی از مهم شغلی معلمان

با توجه به اینكه نهاد آموزش و  است. محوری و به تبع آن نظام آموزش و پرورشمدرسهمدیریت

شود ولی گامهایی بسوی عدم تمرکز گرفته پرورش در کشور عزیزمان به شكل متمرکز اداره می

ن محور بتوان میزامدرسهبا مدیریتی اصلی پژوهش حاضر اینست که است لذا مسئلهشده

گیری مدرسه تصمیم گذاری ودر فرایندهای سیاست را مشارکت کارکنان مدرسه و والدین

ات به واگذاری اختیارو  رسامداداره برای تمرکززدایی از سازمان مدیریت و نحوهداد و  افزایش

 زیردستان قدمی برداشت.

 

 یپژوهش نهیشیپ

 یمحورمدرسهتیریبا استقرار مد یسالمت سازمان نیب ةدر رابطی قاتیحاصل از تحق جینتا  

رابطه وجود  یمحورمدرسهتیریمدبا استقرار  یابعاد سالمت سازمان یتمام نینشان داد که ب

نتیجه  نیبه ا Hajian & et.al (2012) در پژوهشی(. Shayan Jahromi & et.al, 2011) دارد

 موجب یشغل یازگاررابطه وجود دارد و س ،یشغل یرسیدند که بین شفافیت نقش با سازگار

 نییبه تب Hemmati & Samadi (2015) دیگری پژوهشگران گردد.یم کار رغبت و تیرضا
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و  در نظام آموزش و پرورش پرداختند یمحورمدرسهتیریمدشدن طرح  ییعوامل مؤثر بر اجرا

 یگفرهن ،یكیزیف یمال ،یانسان ،یتیریعوامل مدی )دسته عوامل کل 5 قالب در عامل 82افتندیدر

 طی .رگذارندیتاث یمحورمدرسهتیریمدشدن طرح  یی( بر اجرایابیارزش یو پژوهش یاجتماع

 شد گزارش در مدیران عینی شغلی مسیر موفقیت از بیش ذهنی شغلی مسیر موفقیت پژوهشی

 برای خوبی هایبینی کنندهپیش خانواده، کار تعادل و استقالل عمومی، مدیریت آرزوهای و

  (.Samiei & et al, 2014)شدند بیان غلیش مسیر موفقیت

 یا مشارکت(  آن هایمؤلفه و فرهنگ سازمانی بینهمچنین نتایج تحقیقی بیانگر اینست که 

 رابطه مدیران شغلیموفقیت با پذیر(انطباق مؤلفه به جز رسالت سازگاری، کار، در درگیر شدن

ها نشان از بررسی (.Azizinejad & Qalizadeh Kalhor, 2019) دارد وجود داریمعنی و مثبت

های کالمی و رشد زبانی دانش آموزان بر ارتقای توانایی محورمدرسهتیریمدآن دارد که اجرای 

 آمادگی میزان های پژوهشی نشان دادهمچنین یافته (.Meyer & Conner, 2008) تاثیر دارد

( ساختار غیرمتمرکز، محوردرسهمتیریمد استقرار شهرتهران برای ایجاد )برای ابتدایی مدارس

ها، وجود پذیری برنامهسازی و انعطافمشارکت در امور مدارس، پذیرش قدرت و اختیار، بومی

 & Mirkamali) پذیری و پاسخگویی مطلوب می باشدای، مسئولیتنیروهای متخصص و حرفه

Alami, 2009 .)در پژوهشی Garibi (2003) ان با استفاده از نتیجه گرفت که بیشتر مدیرهم

مدیریت مشارکتی، از مشارکت دادن همكاران و معلمان در کارها خرسند شده و آنان ترغیب به 

تناسب  ،یانسان هیسرما ریتاثبا عنوان  یقیدر تحقشوند. محور( میمدرسهمشارکت )مدیریت

و  یفرد یرهایبه متغیشغل تیکه موفق ه شدنشان داد ،ونانیدر ی سازمان تحمای و شغل –فرد

ای با عنوان در مطالعه Elmelegy (2014)همچنین (.Ballout, 2007)دارد یبستگ یسازمان

مصر  هایگیری در دبیرستانبه رویكرد کیفیت تصمیم "محورمدیریت مبتنی بر مدرسه"

تواند مشارکت معلمان و کارمندان را در محور میمدرسهپرداخت. نتایج نشان داد که مدیریت

گیری را تواند کیفیت تصمیممحور میمدرسهگیری تسهیل نماید. به عالوه مدیریتتصمیمفرآیند 

 .گیری گروهی )مشارکتی( بهبود بخشدها و تشویق تصمیمطریق توانمندسازی معلم از

 زمینه مطالعات متعدد در علیرغم بود نكته این مؤید پژوهش، که پیشینه حال با توجه به
 مطالعه مورد محورمدرسهمدیریت نقش تاکنون شغلی،شغلی و سازگاریموفقیت بر مؤثر عوامل

 اهمیتی که آموزش و پرورش و مدارس مقطع اول متوسطه دارند به توجه با است و نگرفته قرار
 نشده انجام متغیر سه گرفتنِ روابط این در نظر با و اساس این بر ایمطالعه تاکنونو همچنین 

پاسخ  افتنیدرصدد است و پژوهشگران احساس شده تحقیقی نچنی انجام ضرورت لذا است،
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 یو سازگار یشغلتیبا موفق محورمدرسهتیریمد سبک نیب ایآ که باشندمیسوال  نیبه ا یعلم

 این به پاسخ برایکه  ؟شهر همدان رابطه وجود دارد متوسطهاول  یدورهمقطع معلمان  یشغل

 :های زیر مطرح شدفرضیه پژوهش اهداف توجه به با و سؤال

 

 :های پژوهشفرضیه

اول متوسطه شهر ی شغلی معلمان مدارس دورهمحور با موفقیتمدرسه بین سبک مدیریت .1

 همدان رابطه وجود دارد. 

 متوسطه شهر اولی دوره مدارس معلمان شغلیسازگاری با محورمدرسه تیریمد سبک ینب.8

 همدان رابطه وجود دارد.

بینی موفقیت قدرت پیش بعدرسالت، مشارکت و تعهد سازمانی(محور )مدرسهیریتمد ابعاد .8

 اول متوسطه شهر همدان را دارند. یدورهشغلی معلمان مدارس 

ی سازگاری بینقدرت پیش رسالت، مشارکت و تعهد سازمانی( بعدمحور )مدرسهابعاد مدیریت .1

 را دارند. اول متوسطه شهر همدان یدورهشغلی معلمان مدارس 
 

 روش تحقیق

باشد که با هدف بررسی رابطه بین سبک همبستگی می -روش پژوهش حاضر توصیفی  

اول متوسطه  یدورهشغلی معلمان مدارس شغلی و سازگاریمحوری با موفقیتمدرسهمدیریت

 اول متوسطه شهر یدورهتمام معلمان مدارس  است. جامعه آماری شاملشهر همدان انجام شده

نفر بود و به علت اینكه هم معلمان زن و هم مرد از دو ناحیه شرکت داده  699همدان به حجم

نفر 111) نفر 872 متناسب با حجم ایگیری تصادفی طبقهشدند لذا با استفاده از روش نمونه

انتخاب شدند. ابزارگردآوری  مورگان و کرجسی جدول اساس بر نفر معلم زن(191 معلم مرد و

برای  محوری:مدرسهمدیریتالف: پرسشنامه های پژوهش پرسشنامه به شرح زیر بود. داده

استفاده شد. این   dadavipour & etal (2008)محوری از پرسشنامهمدرسهمدیریت سنجش 

بعد  ،(1-11رسالت)سؤاالت عبارتنداز؛ بعد که بوده گویه 88و مؤلفه هس پرسشنامه شامل

-درجهپنج مقیاس  صورت به و( است 88-88دسازمانی )سؤاالتتعه(، 18-88 مشارکت)سؤاالت

ب: . باشد، کامالً موافقم( می5، موافقم؛ 1، نظری ندارم؛8، مخالفم؛8،کامالً مخالفم؛ 1لیكرت ) ای

golparvar   gazvey (2010) پرسشنامهبرای سنجش این متغیر از  :موفقیت شغلیپرسشنامه 

( و 1-7شغلی عینی )سواالته دارد و ابعاد موفقیتگوی 18بعد و  8هبهره گرفته شد ک &

 ای لیكرتدرجهپنج مقیاس شكل  به وسنجد ( را می2-18شغلی ذهنی )سواالتموفقیت
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 شغلی:سازگاریپرسشنامهج:. باشدمی (همیشه5 معموال،1 ای،اندازه تا8 بندرت،8 هرگز،1)

سوال بوده و هدف آن  89دارای باشد کهمی  sharabi farahani (2012)مذکور ازپرسشنامه 

سنجش میزان سازگاری شغلی و عوامل آن )ارزش پیشرفت، ارزش راحتی، ارزش پایگاه، ارزش 

-هگذاری پرسشنامه بدمختاری، سبک سازگاری( است. نمرهنوعدوستی، ارزش ایمنی، ارزش خو

 1متوسط، 8کم، 8خیلی کم، 1ای بوده و امتیاز مربوط به هرگزینهنقطه 5صورت طیف لیكرت

اساس جامعه مورد هدف  ها بایستی بربه علت اینكه پرسشنامه خیلی زیاد است. 5زیاد و 

از روایی محتوایی و صوری مورد تایید اساتید  استفاده باروایی پرسشنامه ها شد لذا برگردان می

بدست  α=29/9و  22/9، 26/9کرونباخ به ترتیبآلفای قرارگرفت و پایایی آن نیز از طریق ضریب

، 79/9رسالت ؛محورمدرسهبه این ترتیب بدست آمد: ابعادمدیریتها نیز )ضمناً پایایی مولفه آمد

 شغلیو موفقیت 27/9شغلی بیرونیشغلی؛ موفقیت، ابعاد موفقیت76/9، تعهد21/9مشارکت

ارزش  ،75/9ارزش راحتی ،21/9پیشرفتارزششغلی شامل: سازگاریابعاد و ،26/9درونی

-سبک و75/9ارزش خودمختاری، 61/9ارزش ایمنی، 72/9 ارزش نوع دوستی، 25/9پایگاه

همچون ) توصیفی رماآشامل  هشوپژ یندر ا دهستفاا ردمو ریمای آهاروش .65/9سازگاری

هایی مانند جنسیت، میزان و درصد فراوانی در بیان ویژگی جداول، نمودارها جهت توزیع فراوانی

ضریب  اسمیرونوف، –کالموگروف آزمون های) ستنباطیا آمار وتحصیالت، سن، سابقه و نواحی( 

با استفاده از نرم افزار آماری  که باشدمی رگرسیون چند متغیره همزمان(همبستگی پیرسون و 

SPSS16  .انجام شد 

 

 هایافته
اول متوسطه  یدوره نفر از معلمان مدارس 872شامل  مورد مطالعه در این پژوهش ینمونه  

 نفر 6سن  همچنین( مرد هستند. 11/9نفر )111( زن و 56/9) نفر191ان بودکههمد شهر

نفر 151سال،  19تا 89( بین9/89/9نفر) 25سال،  89مطالعه کمتر از ( از معلمان مورد8/8/9)

را  ( نیز سن خود1/9) نفر8سال است.  59( باالتر از7/6/9)نفر 87سال و 59تا 11( بین1/55/9)

( 1/96/9) نفر 168(کاردانی، 5/9)نفر11دیپلم،( 1/9)نفر 1تحصیالت . میزاناندنكردهذکر 

( نیز 7/9) نفر 8( دکتری است. 1/1/9نفر ) 8( کارشناسی ارشد و 1/88/9نفر ) 95کارشناسی، 

 نفر 19سال،  5تا  1( بین 9/8/9نفر ) 19سنوات خدمت همچنین . اندنكردهسن خود را ذکر 

 69سال، 89تا 19( بین89/9نفر ) 57، سال15 تا11( بین6/9) نفر 87سال، 19تا 9( بین 9/8/9)

( نیز 2/1/9) نفر 5سال است.  85( باالتر از 86/9نفر ) 76سال و  85تا  81( بین 88/9)نفر
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( 2/51/9نفر ) 111. از مجموع نمونه معلمان مورد مطالعه اندنكردهسنوات خدمت خود را ذکر 

( در مدارس 8/12/9نفر ) 181ش ناحیه یک و در مدارس دوره اول متوسطه آموزش و پرور

 آموزش و پرورش ناحیه دو مشغول خدمت هستند.

 

اول  یدورهمعلمان مدارس  شغلیمحور با موفقیتمدرسهبین سبک مدیریت (1فرضیه 

 .رابطه وجود دارد همدان رشه متوسطه

 
 شغلی معلمان محور با موفقیتمدرسهسبک مدیریترابطه  .1جدول

سبک مدیریت  تعهد مشارکت رسالت غیرهارابطه مت

 مدرسه محور

ضریب  موفقیت شغلی بیرونی

 همبستگی

561/9 179/9 516/9 985/9 

 9991/9 9991/9 9991/9 9991/9 سطح معناداری

ضریب  موفقیت شغلی درونی

 همبستگی

112/9 168/9 162/9 887/9 

 9991/9 991/9 991/9 9991/9 سطح معناداری

ضریب  موفقیت شغلی
 همبستگی

562/9 825/9 119/9 596/9 

 9991/9 9991/9 9991/9 9991/9 سطح معناداری

  

محور مدرسه( نشان داد که بین سبک مدیریت1نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول)

 91/9رابطه مثبت و معناداری در سطح  (r=  596/9و  p<9991/9)معلمانشغلی مدیران و موفقیت

و  p<9991/9)مشارکت  ،(r= 562/9و  p<9991/9) رسالتهای چنین بین مؤلفههم دارد؛ وجود

825/9  =r)  تعهد و(9991/9>p  119/9و = r)  با موفقیت شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری

مشارکت و تعهد در  ی رسالت،هامؤلفهتوان گفت که با افزایش وجود دارد؛ و می 91/9در سطح 

-مدرسهو بالعكس. همچنین بین سبک مدیریتیابد علمان افزایش میشغلی ممدارس، موفقیت

ی آن رابطه مثبت و معناداری در هامؤلفهشغلی و همة ی آن با موفقیتهامؤلفهمحور و همه 

 مشاهده شده است.  91/9سطح 

 یدورهمعلمان مدارس  شغلیسازگاریمحور با مدرسهبین سبک مدیریت  (2فرضیه

 .رابطه وجود دارد دانهم رشه اول متوسطه
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 شغلی معلمان محور با سازگاریمدرسهسبک مدیریترابطه  . 2جدول
سبک مدیریت مدرسه  تعهد مشارکت رسالت رابطه متغیرها

 محور

 882/9 819/9 899/9 891/9 ضریب همبستگی ارزش پیشرفت

 **9991/9 **9991/9 **991/9 **9991/9 سطح معناداری

 876/9 129/9 898/9 891/9 ستگیضریب همب ارزش راحتی

 **9991/9 **998/9 **991/9 **9991/9 سطح معناداری

 129/9 881/9 895/9 551/9 ضریب همبستگی ارزش پایگاه

 **9991/9 **9991/9 **9991/9 **9991/9 سطح معناداری

ارزش نوع 

 دوستی

 888/9 858/9 899/9 819/9 ضریب همبستگی

 **9991/9 **9991/9 **9991/9 **9991/9 سطح معناداری

 162/9 818/9 961/9 126/9 ضریب همبستگی ارزش ایمنی

 **991/9 **9991/9 186/9 **998/9 سطح معناداری

ارزش 

 خودمختاری

 185/9 818/9 869/9 111/9 ضریب همبستگی

 **9991/9 **9991/9 **9991/9 **9991/9 سطح معناداری

 966/9 178/9 996/9 987/9 ضریب همبستگی سبک سازگاری

 966/9 **991/9 851/9 999/9 سطح معناداری

 581/9 189/9 811/9 588/9 ضریب همبستگی سازگاری شغلی

 **9991/9 **9991/9 **9991/9 **9991/9 سطح معناداری

 872تعداد=  معنادار است. 91/9** در سطح    معنادار است. 95/9* در سطح 

 

محور مدرسهفوق نشان داد که بین سبک مدیریت جدول سون درنتایج آزمون همبستگی پیر

سطح رابطه مثبت و معناداری در  (r=  581/9و  p<9991/9)معلمان مدیران و سازگاری شغلی 

 p< 9991/9) مشارکت، (r= 588/9و p<9991/9) رسالتهای دارد؛ همچنین بین مؤلفه وجود91/9

شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری با سازگاری (r = 189/9و  p<9991/9تعهد )و  (r=  811/9و 

در مدارس،  ی رسالت، مشارکت و تعهدهامؤلفهوجود دارد؛ به عبارتی با افزایش  91/9در سطح 

ی هامؤلفهمحور و همه مدرسهیابد. و بین سبک مدیریتافزایش می سازگاری شغلی معلمان

مشاهده  91/9مثبت و معناداری در سطح بجز مؤلفه سبک سازگاری( رابطه ) یشغلسازگاری 
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ی رسالت و مشارکت و نیز رابطه ارزش هامؤلفهشد. همچنین بجز رابطه سبک سازگاری با 

ی هامؤلفهرابطه بقیه  (؛<p/95) رایزمعنادار نیست 95/9ی و مؤلفه مشارکت که در سطح ایمن

 عنادار است.م 91/9ی سازگاری شغلی در سطح هامؤلفهمحور و مدرسهسبک مدیریت

 

شغلی معلمان مدارس بینی موفقیتمحور قدرت پیشمدرسهابعاد مدیریت (3فرضیه

 اول متوسطه شهر همدان را دارند. یهدور
 شغلیمحور و موفقیتمدرسهسبک مدیریتی هامؤلفهرگرسیون چندمتغیره بین  . 3جدول

مجموع  هاشاخص

مجذورات 
SS 

درجه 

 یآزاد
df 

میانگین 

 مجذورات

سطح  Fآماره 

 معناداری

ضریب 

همبستگ

 (R) ی

ضریب 

 نییتع
R2 

ضریب 

تعیین 

اصالح شده 
2R 

 دوربین

 واتسون

 916/1 856/9 899/9 995/9 9991/9 71/58 281/18 8 591/82 رگرسیون

       818/9 871 995/99 باقیمانده

  877 199/195 کل

 

درصد از  6/85، مجموعاً محورمدرسهمدیریتسبک  یهامؤلفهتعدیل شده،  2Rبا توجه به مقدار 

درصد از تغییرات  6/85کنند. به عبارت دیگر تنها را تبیین می شغلیموفقیتواریانس نمرات 

 است. محورمدرسهبک مدیریتی سهامؤلفه، ناشی از شغلی معلمانموفقیت
 

غلی معلمان بینی موفقیت شرسیون چندمتغیره همزمان برای پیشنتایج تحلیل رگ. 4جدول

 محورمدرسهی سبک مدیریتهامؤلفهبراساس 
 ضرایب ضرایب غیراستاندارد 

 استاندارد

T  سطح
 معناداری

 
 خطیی همهامفروضه

B خطای میانگین

 استاندارد
Beta 

 تولرنس
Tolerance 

 تورم

 انسیوار
VIF 

   991/9 198/8  856/9 267/9 مقدار ثابت

 712/1 578/9 9991/9 125/2 581/9 998/9 595/9 رسالت

 982/1 911/9 529/9 551/9 981/9 929/9 911/9 مشارکت

 989/1 915/9 191/9 911/1 191/9 977/9 187/9 تعهد
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، محورمدرسهسبک مدیریتی هامؤلفهبه منظور شناسایی و مقایسه شدت و جهت تأثیر    

(، 1در جدول ) tداری مقادیر سطح معنی و Beta ریمقادضرایب بتا نیز محاسبه شده، با توجه به 

داشته و وارد مدل رگرسیون  شغلی معلمانموفقیترا بر  ریتأثرسالت بیشترین تنها مؤلفه

نداشته و از مدل حذف  شغلیموفقیتچندانی بر  ریتأثهای مشارکت و تعهد قدرت )مؤلفهشد

را دارد. تأثیر مؤلفه رسالت  غلیشموفقیتبینی ین تنها مؤلفه رسالت توانایی پیشا شدند( بنابر

بدست آمده کمتر از  tداری مقدارجه به اینكه سطح معنیاست. با تو 581/9مثبت و به اندازه 

ضریب متغیر مؤثر در  .شغلی داردموفقیتبینی داری در پیشاست، این مؤلفه سهم معنی 95/9

 مدل نهایی عبارتنداز: 

 شغلیموفقیت=  581/9+ )رسالت(  267/9

 

قدرت  رسالت، مشارکت و تعهد سازمانی( بعدمحور )مدرسهابعاد مدیریت( 4فرضیه

 اول متوسطه شهر همدان را دارند. یشغلی معلمان مدارس دورهبینی سازگاریپیش

 
 شغلیمحور و سازگاریمدرسهمدیریت یهامؤلفهرگرسیون چندمتغیره همزمان بین  . 5جدول

 شاخص
 ها

مجموع 
مجذورات 

SS 

 درجه
 یآزاد

 df 

میانگین 
 مجذورات

سطح  Fآماره 
 معناداری

ضریب 
همبست

 (R) یگ

ضریب 
 نییتع

R2 

ضریب 
تعیین 

اصالح شده 
2R 

 دوربین

 واتسون

 588/1 861/9 866/9 517/9 9991/9 689/82 898/1 8 925/18 رگرسیون

       118/9 871 798/89 باقیمانده

  877 722/18 کل

 

 

درصد از  1/86، مجموعاً محورمدرسهسبک مدیریت یهامؤلفهتعدیل شده،  2Rبا توجه به مقدار 

درصد از تغییرات  1/86کنند. به عبارت دیگر تنهارا تبیین می شغلیسازگاریواریانس نمرات 

 است. محورمدرسهی سبک مدیریتهامؤلفه، ناشی از شغلی معلمانسازگاری
 

 

 



  99 9911بهار  اول، شماره، هشتمدوره                                                                               فصلنامه علمی مدیریت مدرسه 

شغلی معلمان بینی سازگاریمزمان برای پیشنتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره ه. 6جدول 

 محورمدرسهمدیریتی سبکهامؤلفهاساس  بر

 
  

 ضرایب ضرایب غیراستاندارد

 استاندارد

T  سطح

 معناداری
 

 خطیی همهامفروضه
B میانگین 

خطای 

 استاندارد

Beta 

 تولرنس
Tolerance 

 انسیوارتورم
VIF 

   9991/9 692/19  179/9 682/1 مقدار ثابت

 712/1 578/9 9991/9 975/9 199/9 918/9 851/9 رسالت

 982/1 911/9 279/9 157/9 919/9 951/9 992/9 مشارکت

 989/1 915/9 998/9 668/8 168/9 958/9 157/9 تعهد

 

، ضرایب محورمدرسهسبک مدیریتی هامؤلفهبه منظور شناسایی و مقایسه شدت و جهت تأثیر 

 مؤلفه(، 9در جدول ) tداری مقادیر و سطح معنی Beta ریمقادسبه شده، با توجه به بتا نیز محا

داشته و وارد مدل رگرسیون  شغلی معلمانسازگاریرا بر  ریتأثی رسالت و تعهد بیشترین ها-

نداشته و از مدل حذف شد( بنابراین  شغلیسازگاریبر چندانیریتأثمشارکت قدرت  شدند )مؤلفه

مؤلفه رسالت مثبت و  را دارند. تأثیر شغلیسازگاریبینی سالت و تعهد توانایی پیشی رهامؤلفه

-است. با توجه به اینكه سطح معنی 168/9و تأثیر مؤلفه تعهد مثبت و به اندازه 199/9به اندازه

سازگاری بینی درپیش داریسهم معنی هامؤلفهاست، این 95/9از بدست آمده کمتر tداری مقدار

بیشترین تأثیر مربوط به مؤلفه رسالت و کمترین تأثیر مربوط به مؤلفه  و مان دارندشغلی معل

 ضرایب متغیرهای مؤثر در مدل، در زیر آمده است. تعهد است. 

 شغلیسازگاری=  199/9+ )رسالت(  168/9+ )تعهد(  682/1مدل نهایی عبارتند از: 

 

 بحث و نتیجه گیری
شغلی و محوری با موفقیتمدرسهبطه بین مدیریتبررسی راهدف از انجام این تحقیق 

های حاصل از مبانی نظری اول متوسطه شهر همدان بود. بررسی یشغلی معلمان دورهسازگاری

درراستای  ارزش محوری تحولی بامدرسهکه مدیریتو پیشینه پژوهش مبین این امر است 

است. تمرکززدایی و تفویض کیفیت بخشی به امور آموزشی، پرورشی، پژوهشی و... مدارس 

های عوامل اجرایی مدارس و توانمندسازی آنان در حیطة اختیار و به تبع آن توجه به شایستگی

پذیری در وظایف و اختیارات خود؛ باعث تسهیل امور اجرایی مدارس و تقویت حس مسئولیت
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-سبک مدیریت بین. با این توضیح  فرضیه اول پژوهش بدنبال بررسی رابطه مدارس خواهد شد

های آن نشان داد بوده و یافتهاول متوسطه یدوره معلمان مدارس شغلیمدرسه محور با موفقیت

 رابطه مثبت و معناداری در معلمانشغلی محور مدیران و موفقیتمدرسهکه بین سبک مدیریت

 ,Elmelegy)تأیید کرده و با نتایج تحقیقاتاین یافته، نتایج گذشته را . وجود دارد91/9سطح 

 & Mirkamaliو  یریگمیتصم تیفیکبر تسهیل و محور مدرسهتیریمد مبنی بر تاثیر2014)

Alami (2009) محور ومدرسهدر مورد زمینه مطلوب مدیریت Meyer & Conner (2008)  در

 های کالمی و رشد زبانی دانش آموزانمحور بر ارتقای تواناییمدرسهمدیریت زمینه تاثیر

 مدیریت در هاگیریتصمیم که هستند مدعی شیوه این ی دارد. چنانچه طرفدارانهمسوی

شوند نه به صورت اتخاذ می زیرا به طور گروهی هستند برخوردار باالیی کیفیت از محوریمدرسه

 در ذینفع افراد همه بین ارتباطات توسعه و افزایش باعث محورمدرسهانفرادی و اینكه مدیریت

 آموزاندانش معلمان، اولیای آموزشی، مناطق رؤسای مدیران، مدیره، هایهیئت جمله از مدرسه

 قدرت بوروکراتیک ساختار محورمدرسهمدیریت در فردی بین ارتباطات. شودمی جامعه اعضای و

 این طرفداران. کندمی ایجاد کنندمی قدرت احساس همه که جدیدی الگوهای و زندمی هم بر را

 مدرسه، به مربوط امور همه در افراد همه مشارکت علت به کنندمی عااد همچنین سیستم

 تریمثبت احساس آموزاندانش و معلمان و شد خواهد تراثربخش پرورش و آموزش عملكرد

 دیدگاه معلمان سیستم این در که معتقدند سیستم این حامیان. کنندمی پیدا کارشان به نسبت

 بیشتری تعهد هم و پرورش و آموزش و مدرسه مسئوالن و کارگزاران به نسبت هم تریمثبت

از تمامی این نتایج  .(Niknami, 2009) خواهندکرد پیدا آموزاندانش و مدرسه اهداف به نسبت

-اساسی با موفقیت محوری به عنوان عاملمدرسهکه بین مدیریت توان چنین استنباط نمودمی

 شغلی معلمان رابطه وجود دارد.

معلمان  شغلیسازگاریمحور با مدرسهمدیریتبین سبکیه دوم نشان داد: نتایج فرض   

وجود دارد و با افزایش استفاده 91/9سطحرابطه مثبت و معناداری در اول متوسطهیدورهمدارس 

شغلی معلمان )بجز مؤلفه ی سازگاریهامؤلفهمحور، میزان همه مدرسهمدیران از سبک مدیریت

این یافته نیز نتایج گذشته را تأیید کرده و با نتایج وبالعكس.  ابدییمسبک سازگاری( افزایش 

 شفافیت بین که رسیدند نتیجه این به خود تحقیق که در Hajian & et.al (2012) تحقیقات

-شغلی موجب رضایت و رغبت در کار می دارد و سازگاری وجود رابطه شغلی، سازگاری با نقش

 منشا و که پرورش و آموزش در همخوانی دارد.هم  Garibi (2003)هایگردد، و یا با یافته

باشد، می فرآیند این عنصر ترینعنوان مهم به معلم و است موفق هایانسان تربیت سرچشمه
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 این به رسیدن جهت در اولین قدم است. الزامی متخصص و پویا معلمین پرورش و توجه لزوم

 عوامل این مهمترین از یكی است. مؤثر علمانم فعالیت کیفیت بر که است عواملی درك هدف

 وجود عملكرد آنان و شغلی سازگاری بین مستقیمی رابطه چراکه است، شغلی معلمان سازگاری

 علمی مدیریت با در نهایت باید علوم مختلف هایرشته در هاپیشرفت یکلیة شک،بیدارد. 

یا  و موفقیت در مدیران دیریتیم سیستم نقش و اهمیت به توجه رهبری گردد، لذا، و هدایت

برخوردار  ایویژه اهمیت از افراد شغلی سازگاری بسترهای فراهم کردن نیز و هاسازمان شكست

محور با موفقیت و سازگاری شغلی، مدرسهتبا توجه به نتیجه این فرضیه و رابطه مدیری .است

این بود  نتایج بعدی بیانگرباشد. باید تمام تالش و سعی بر اِعمال و اجرای این نوع از مدیریت 

شغلی موفقیتبینی محوری تنها مؤلفه رسالت توانایی پیشمدرسهکه از بین ابعاد مدیریت

شغلی تأثیر داشته و قدرت های رسالت و تعهد بر سازگاریرا داشته و همچنین مؤلفه معلمان

 (2015) مده ازتحقیقاتنیز با نتایج بدست آ هایافته این بینی کنندگی آنرا دارند.پیش

Hemmati & Samadi  2019) Azizinejad & Qalizadeh Kalhor (Meyer-Adams & 

Conner (2008) (2014) و Elmeleg  نظر همخوانی دارد. با توجه به این یافته و نتایج گذشته و

 است درسی مهبرنا و آموزشی تغییرات ایجاد نوعی محوریمدرسهاندیشمندان این حوزه، مدیریت

 تمرکززدایی باشد. یعنی مدرسه فعال درگیری با همراه که باشد تواند موثرمی زمانی امر این و

 محول مدرسه به گیریتصمیم قدرت اختیار( و پایدار در نظام آموزشی، انتقال اختیار)تفویض

 را هااولویت و هاهدف مدارس برای استانی و ملی سطح مرکزی دری اداره که ایگونه به گردد،

 و اختیار چارچوب، این در بتواند مدارس تا تامین کند را منابع و تعریف را کند. نتایج تعیین

 انسانی نیروی و آموزاندانش نیاز مورد هایدرسی، مهارت برنامه با رابطه در گیریتصمیم قدرت

  .(Ansari, 2014)باشند  داشته را آموزش اداره امكان و نیاز مورد

 توجه مورد آموزشی مدیریت حوزه در اخیر ههد دو در کههاییرویكرد از یكی ینبرای هم

 کشورهای آموزشی هاینظام اکثر که است محورمدرسه مدیریت است قرارگرفته شایانی

پژوهش و  این هاییافته به طور کلی بر اساس د.ان برده پی آن استراتژیک اهمیت به پیشرفته

شغلی معلمان شغلی و سازگاریمدرسه محوری با موفقیتمدیریتبین  ارتباط کلی تبین در

محوری با توجه به مدرسهمدیریت گرفت: برخورداری مدارس ازنتیجه توانمیاول متوسطه دوره

شغلی شغلی و سازگاریموفقیت برای را الزم زمینة شرایط خاص مكانی و  زمانی، و هاموقعیت

-مدرسههای مطلوب مدیریترخورداری این مدارس از ویژگیب آورد. در واقعفراهم می معلمان

گردد. و شغلی معلمان میمحوری بطور ویژه و مؤثر، منجر به افزایش سازگاری و نهایتاً موفقیت

باشد و در کل شماری اثرگذار میاین دو متغیر، بر متغیرهای مستقل بی بر تاثیر از بغیر
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و  نیروی انسانی وریبهره سطح افزایش ده و بهش مردم محوری موجب توسعه مشارکتمدرسه

در راستای نتایج  دهد.همچنین کارایی و اثربخشی را افزایش می شود،می منجر معلمان به ویژه

-شود جهت آشنایی بیشتر مدیران و معلمان با شیوهپژوهش حاضر به پژوهشگران پیشنهاد می

 های آموزشی اقدام شود. پیشنهادالسها و کمحوری به برگزاری کارگاهمدرسههای مدیریت

محوری، بعد از اجرا مدرسهمداری طرح مدیریتسازی و کیفیتبرای بهینه که اینست بعدی

دست اندرکاران بدرستی شود تا  اجرا و ملی و منطقه ای طراحی پاسخگویی نظام یکحتما 

موفقیت و سازگاری شغلی جوابگو باشند. چون نتایج این تحقیق بیاگر تاثیر این نوع مدیریت بر 

گردد محققان، جهت تعمیم پذیرتر شدنِ نتایج تحقیق پیشنهاد میمعلمان بوده است، لذا 

حاضر، آنرا در مقاطع و شهرهای دیگر و با سایر متغیرها، مورد پژوهش قرار دهند. از مهمترین 

-دیریتهای پژوهش حاضر کمبود منابع و پیشینه پژوهش های جدید در زمینه ممحدودیت

 یمعلمان مدارس دورهمحدودیت جامعه به بود. همچنین  مقایسه نتایج محوری جهتمدرسه

 دهد.پذیری را کاهش میبود که قدرت تعمیماول متوسطه شهر همدان 
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