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  آنان در مدارسل بررسی ارتباط جو مدرسه وتوانمند سازی معلمان با نقش فعا

 کلیه مقاطع شهرستان نایین

 
 

 محمد سعید سلطانی محمدی

 

 

 آموزش و پرورش اداره آموزگار مقطع ابتدایی -درسی ریزی برنامه ارشد کارشناس

 

 

 

بررسی ارتباط جو مدرسه وتوانمند سازی هدف از پژوهش حاضر  :چکیده

باشد. کلیه مقاطع شهرستان نایین می آنان در مدارس لمعلمان با نقش فعا

 موردنظر آماری باشد, جامعهروش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می

در این  .(=077Nبود) معلمان مرد در کلیه مقاطع شهرستان نایین تمام

پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد شاخص جو سازمانی مدارس، 

سازمانی معلم به عنوان ابزار اندازه -توانمندسازی معلمان و رفتار شهروندی

و  SPSSگیری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

آمار  های آمار توصیفی )محاسبه میانگین و انحراف معیار( وروش

استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی چندگانه( 

که بین توانمندسازی معلمان و تقش ها نشان داد استفاده شده است. یافته

فعال آنان همبستگی مثبت وجود دارد، نبز  بین جو مدرسه و نقش فعال 

معلمان همبستگی مثبت مشاهده شد. همچنین نتایج این تحقیق نشان 

جو مدرسه و توانمندسازی، نقش فعال معلمان را پیش بینی داد که 

لذا می توان نتیجه گرفت برای پررنگ تر کردن نقش معلمان و  کند.می

پویایی بیشتر آنان در انجام وظایفشان باید برنامه ای در راستای باال بردن 

توانمندی های آنان، نیز فراهم کردن جوی مطلوب تر در مدارس تدوین و 

 شود. اجرایی

 معلمان لنقش فعا ،توانمند سازی معلمان،جو مدرسه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

)عالقه  توانیم جامعه امروز را جامعه سازمانی بنامیمهاست. بنابراین میدر جهان امروز پیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد مؤثر سازمان      

های آموزشی از اولویت ها بستگی دارد.. در این گسترده سازمانغل در سازمانهای شاها به گروه(. کیفیت و عملکرد سازمان7700بند، 

پژوهش در آموزش و پرورش، وسیع ترین و حساس ترین ها بر عهده دارد. برخوردارند و معلم نقش حیاتی در ایفای رسالت این گونه سازمان

آموزش و پرورش که مستقیماً در راه برآورده کردن  ی در سازمانعامل مهم آموزش گیرد.حوزه پژوهشی در قلمرو علوم انسانی را دربرمی

های تعلیم و تربیت زمینه آموزان، هستند تا در جهت تحقق هدفکنند معلمان، هماهنگ کننده ارتباطات میان دانشهدف کوشش می

 مساعدی فراهم شود.

نظور از جو همان برداشت معلمان از محیط کار است؛ به عبارت گذارد جو مدرسه است. میکی از عوامل مهمی که بر رفتار معلم تأثیر می

گذارد و مبتنی بر کنند و بر رفتار آنان تأثیر میدیگر جو عبارت است از کیفیت نسبتاً پایدار محیطی مدرسه که معلمان آن را تجربه می

است که هر مدرسه دارای فردیت وجودی خاص خود ( معتقد 7831) 1(. اونز7731، 7باشد )هوی و میکسلادراک جمعی رفتار در مدرسه می

 نامند.می 7شود که آن را جو مدرسهاست که باعث تمایز مدارس از یکدیگر می

تواند عامل مهمی در ارتقای کیفیت بررسی و مطالعه جو مدرسه و کوشش برای اصالح آن، از آن جهت دارای اهمیت است که جو مدرسه می

شد. جو سازمانی مدرسه، یکی از عوامل مهمی است که بر روابط کارکنان آموزشی و دانش آموزان در مدارس آموزش و پرورش در مدرسه با

گیرد. جو مدرسه با های حاکم بر مدرسه یا محیط آموزشی را در بر میاثر غیرقابل انکاری دارد و مجموعه حاالت، خصوصیات یا ویژگی

گذارد. برخی از پژوهشگران معتقدند که جو مدرسه در ر کیفیت تعلیم و تربیت نیز تاثیر میروحیه آموزگاران و رفتارشان ارتباط دارد و ب

توان با دست کاری آن به تحقق اهداف تربیتی کمک کرد )خلخالی، میان سایر متغیرهای مربوط به مدرسه از عوامل نادری است که می

7708.) 

ا و کنش های متقابل میان گروه های درونی مدرسه یعنی مدیران، معلمان، جو سازمانی مدارس نیز دست آورد تالش و کوشش، پیونده

کارگزاران و دانش آموزان است. از آنجا که معلمان در جریان آموزش رکن اساسی و بنیادی می باشند، لذا صاحبنظران امر آموزش بهبود 

ام هرچه بهتر وظایفشان می دانند. مدارسی که دارای جو کیفیت جو مدارس را عامل مهمی در راستای بهبود کیفیت کارکرد معلمان و انج

سازمانی خوبی هستند، بالطبع دارای معلمانی بشاش و اجتماعی هستند که به نسبت به وظایفشان تعهد بیشتری نشان می دهند )رنجبران، 

زم است ابتدا ابعاد جو مشخص شود و (. لذا تالش برای شناسایی جو در هر مدرسه امری اجتناب ناپذیر است. برای این منظور، ال7701

سپس هریک از اجزای تشکیل دهنده جو، روابط بین آنها و تنوع و گستردگی آنها طی برنامه خاصی مورد توجه و بررسی قرار گیرد 

لذا در  (7887، 4شود )ویچر(. از آن جا که تشخیص جو مدرسه، گامی اساسی در راه افزایش کیفیت مدرسه محسوب می7707)بازرگان، 

 شود تا به تشخیص عوامل تاثیر گذار بر جو مدارس و تاثیر آن فعالیت معلمان پرداخته شود. این پژوهش تالش می

یکی از عواملی که بر جو مدرسه اثر می گذارد توانمندسازی معلمان است، توانمند سازی یعنی واگذاری اختیارات رسمی، تفویض قدرت به 

قق اهداف سازمان سهیم باشند. توانمندسازی قدرت اتخاذ تصمیم گیری در چارچوب مرزهای مشخص است. در کارکنان، تا بتوانند در تح

 کند.فرایند توانمند سازی، مدیر، بخشی از اختیارات یا قدرت تصمیم گیری را به کارکنان واگذار می
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( این مفهوم را ترکیبی از دو عنصر دانسته 7887) 1سبه ادبیات مدیریت وارد شد. دون 7837مفهوم توانمندسازی معلمان از اواخر دهه 

دهند. دوم اجازه دادن به افراد تا هایی که استقالل، انتخاب، کنترل و مسئولیت پذیری را در افراد پرورش میاست: نخست ایجاد سازمان

له آن، عملکردشان را بهبود یا تقویت کنند های جدیدی را یاد بگیرند و بتوانند به وسیهای موجود خود را بروز دهند، تواناییشایستگی

توانمند سازی معلمان در محیط کاری نیز موجب تسهیل رهبری معلمان، بهبود (. 7733؛ به نقل از عبدالهی و حیدری، 7881)مورلی، 

شود های کاری میمحیط گرایی و اطمینان از خود اثربخشی درکیفیت زندگی کاری، توانایی تاثیر بر اجرای اصالحات مدرسه، بهبود حرفه

 (.3،1777و دیومر 0، هنکین1)دی

های اصلی آموزش و پرورش معلمان آن هستند، ایجاد شرایط مناسب کاری برای معلمان در شرایط کنونی، یک ضرورت در واقع سرمایه

وجه به هدف تعلیم و تربیت، شود. با تاساسی است، زیرا رضایت اعضای سازمان مدرسه از جو مدرسه، خود یک ارزش اساسی محسوب می

شود، معلم باید بکوشد که یک موجود ناقص و که ایجاد دگرگونی مطلوب؛ در شخص تربیت یافته است،  کم و بیش وظیفه معلم روشن می

رود و به تکامل میبی تجربه را به سر حد ترقی و تکامل برساند و او را برای یک زندگی نوین آماده سازد، با توجه به اینکه اجتماع، همواره ر

شود که وظیفه یک معلم، چقدر سنگین است )بهشتی، گردد، روشن میو مقتضیات محیط اجتماعی هر نسلی از نسل پیشین، پیچیده تر می

7711.) 

راگیر های اساسی نظام تعلیم و تربیت است. عناصر اساسی این مولفه عبارت از معلم و فیادگیری یکی از مولفه –های یاددهی مؤلفه 

های آموزش و یادگیری، هنوز هم یکی از مشکالت اساسی نظام –های نظری و کاربردی در حوزه فرایند یاددهی است.علی رغم مطالعه

پرورش معطوف به نقش معلم و فراگیر در این فرایند است. در زمینه نقش معلم در فرایند یادگیری دانش آموزان، محققان تربیتی در طی 

باط کالسی و برنامه ضتوانند انگیزش دانش آموزان را از طریق ساختار پاداش کالسی، انقیقاتی نشان دادند که معلمان میها کار تحدهه

یادگیری این است که تاثیر گذاری سایر عوامل آموزشی از جمله  –درسی تحت تاثیر قرار دهند. علت تاکید بر نقش معلم در فرایند یاددهی 

گیرد. به همین دلیل است که های آموزشی از طریق معلم صورت میهای درسی و روشای درسی، محتوای کتابهاهداف آموزشی، برنامه

یادگیری و نقش معلم و فراگیر )به ویژه -نظام آموزش و پرورش نخست باید هرگونه اصالح و بازنگری در نظام آموزشی را به فرایند یاددهی

 (.7734معلم( معطوف دارد )صمدی و مزیدی، 

از مجموع مطالب گفته شده می توان استنباط کرد که با توانمندسازی معلمان و داشتن جو مناسب در مدارس می توان معلمان را در انجام 

 هرچه بهتر نقششان در مدارس یاری داد.

 روش پژوهش

ی باشد. جامعهاز نوع همبستگی می ی بین متغیرهالحاظ رابطه نوع تحقیق حاضر کاربردی، ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و از

( و در 7/7(، با استفاده از فرمول کوکران با خطای )=077Nدهند )ی معلمان مدارس شهر نائین تشکیل میآماری این تحقیق را کلیه

ادفی منظم ساده انجام شد، گیری به صورت تصعنوان نمونه انتخاب کردیم. نمونهنفر از این معلمان  را به 81ترین حالت تعداد محافظه کارانه

عنوان نمونه انتخاب باشند را به 0به این طریق که لیستی از اسامی معلمان تهیه کرده و افرادی که شماره آنان در لیست مذکور مضربی از 

 کردیم. ایزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:

 7881از توانمندسازی اعضای مدرسه که توسط شورت و اینهارت در سال توانمندسازی با استفاده  الف( پرسشنامه توانمندسازی: 

گیری، رشد حرفه ای، سنجد این شش بعد شامل تصمیمماده است که شش بعد را می 73گیری شد. این ابزار دارای ساخته شده است اندازه
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=کامالً 7کند و )ای لیکرت استفاده میدرجه 1مقیاس آمدی، خودمختاری و تأثیرگزاری است. این مقیاس برای هر ماده از پایگاه خودکار

و آلفای کل این  87/7تا  11/7ها بین کامالً موافق( اعتبار محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ برای هر یک از زیر مقیاس 1مخالف تا 

ست. در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ دست آمده ا(. روایی آن هم از طریق تحلیل عاملی به7881است )شورت و اینهارت  84/7مقیاس 

گذاری به ای، جایگاه و منزلت، خودکارآمدی، خودمختاری و تأثیرگیری، رشد حرفهو برای ابعاد تصمیم 81/7برای متغیر توانمندسازی 

 دست آمده است.به 07/7و  07/7، 33/7، 37/7، 01/7، 31/7ترتیب 

طراحی شد. این پرسشنامه شامل بر  1771رسشنامه توسط هوی و همکاران در سال این پ ب( پرسشنامه شاخص جو سازمانی مدرسه:

پذیری، مدرسه، رهبری متمرکز، رفتار های این پرسشنامه عبارتند از: آسیبباشد که شامل چهار زیر مقیاس است. زیر مقیاسسوال می 10

گزاری خیلی زیاد(نمره 4= به ندرت تا 7ای لیکرت از )ار درجهای معلمان و انگیزش. برای موفقیت این پرسشنامه در یک مقیاس چهحرفه

های مربوط به هر چهار زیر مقیاس در عامل مورد شود.نتایج تحلیل عاملی که توسط سازندگان این آزمون انجام شد نشان داد که عبارتمی

ی هوی و همکاران بود. نتایج مطالعه 81/7و  33/7، 84/7، 30/7ها به ترتیب گیرد. آلفای کرونباخ زیر مقیاسنظر خود بار معنا داری می

ها روایی نشان داد که بین نمرات معلمان در هر چهار شاخص جو سازمانی مدرسه با نمرات والدین دانش آموزان، در این شاخص 1771

ی سازمانی، رهبری آموزشگاه، رفتار پذیرو برای ابعاد آسیب 31/7معنادار داشت. در این تحقیق ضریب پایایی متغیر جو سازمانی مدرسه 

 دست آمد.به 01/7و  38/7, 3/7, 1/7ای معلمان، فشار برای کسب موفقیت به ترتیب حرفه

های فوق برنامه مدرسه از این مقیاس برای تعیین میزان مشارکت معلمان در فعالیت سازمانی معلم: -ج( پرسشنامه رفتار شهروندی

=کامالً 7درجه ای لیکرت از) 1سؤال است که در یک مقیاس  14مه توسط سومچ  و دراچ، ژاوی شامل استفاده شده است. این پرسشنا

های اضافه بر نقش تیمی، رفتار اضافه بر نقش سازمانی شود. پرسشنامه شامل سه زیر مقیاس رفتارگذاری میکامالً موافقم( نمره 1مخالفم تا 

ی این پرسشنامه با استفاده عاملی اکتشافی تحلیل ن است. سازندگان این پرسشنامه روایی سازههای اضافه بر نقش برای دانش آموزاو رفتار

ی روایی سازه مطلوب این پرسشنامه بود. این پرسشنامه روایی همگرایی های آنان نشان دهندهاند. یافتهعاملی تأییدی مورد ارزیابی قرار داده

ن بین نمرات این پرسشنامه با پرسشنامه خود کارآمدی و کارایی جمعی همبستگی مثبت ( داشت. همچنی=77/7Rبا نمرات رضایت شغلی)

و برای زیر مقیاس  37/7، زیر مقیاس دوم  08/7معناداری وجود داشت. پایایی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس اول 

و برای ابعاد رفتارهای خارج از نقش  03/7های فعال معلم ای متغیر نقشدست آمده است. در این تحقیق ضریب پایایی بربه 37/7سوم 

 دست آمده است.به 01/7، و 04/7، 0/7تیمی، رفتارهای خارج از نقش سازمانی و رفتارهای خارج از نقش برای دانش آموزان به ترتیب 

بین جو سازمانی مدرسه و نقش  -1. فرضیهوجوددارداط بین توانمند سازی معلمان و نقش فعال آنان ارتب -7فرضیه ها:د( آزمون فرضیه

 بینی نقش فعال آنان است.جو سازمانی مدرسه و توانمندسازی معلمان قادر به پیش  -7. فرضیهوجودداردفعال معلمان ارتباط 

 هایافته

 های فردیآمار توصیفی: الف( ویژگی

 دهد،نشان می 7نتایج جدول دهد. را نشان می ی مقاطع شهرستان نایینلیهکهای توصیفی مربوط به اطالعات فردی معلمان یافته 7جدول 

ی سابقه . دامنهباشدسال می 13ها سال و حداکثر سن در آزمودنی 13ها حداقل سن آزمودنیبوده و  11/47±77/0ی سنی معلمان دامنه

طبق نتایج  باشد.سال می 77ها ثر سابقه کار در آزمودنیسال و حداک 7ها حداقل سابقه کار آزمودنیبوده و  40/17±3/0خدمت معلمان 

درصد معلمان دارای مدرک فوق 3/77درصد معلمان دارای مدرک لیسانس،  8/13درصد معلمان دارای مدرک فوق دیپلم،  7/17 ،1جدول 

 باشند. لیسانس می
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 ی خدمتمتغیر سن و سابقه: آمار توصیفی 7جدول

 یژگیو

 

 شاخص

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین

 13 13 77/0 11/47 سن

 77 7 3/0 40/17 سابقه خدمت

 

 : توزیع معلمان از لحاظ مدرک تحصیلی 1جدول

 

 

 

 

 

 یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق ب(
 : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق7جدول

 آماری شاخصهای
 آماری شاخصهای

 میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر

 جو سازمانی مدرسه 10/1 4/7 70/7 44/7

 آسیب پذیری سازمانی 71/1 11/7 7 4/7

 ری آموزشگاهرهب 00/1 18/7 7 31/7

 رفتار حرفه ای معلمان 71/7 07/7 18/7 4

 فشار برای کسب موفقیت 0/1 43/7 1/7 33/7

 توانمندسازی 14/7 41/7 17/1 38/4

 تصمیم گیری 41/7 17/7 1/7 8/4

  ویژگی
 شاخصهای آماری

 درصد فراوانی فراوانی

 مدرک تحصیلی

 7/17 78 فوق دیپلم 

 8/13 10 لیسانس

 3/77 77 فوق لیسانس 
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 رشد حرفه ای 11/7 18/7 1 37/4

 جایگاه و منزلت 33/7 11/7 1/1 1

 خودکارآمدی 04/7 14/7 1 1

 خودمختاری 41/7 01/7 1/7 1

 تأثیرگذاری 37/7 43/7 37/1 1

 نقش های فعال معلم 14/7 40/7 17/7 13/4

 رفتارهای خارج از نقش تیمی 14/7 11/7 73/7 01/4

 رفتارهای خارج از نقش سازمانی 11/7 48/7 11/1 1

 رفتارهای خارج از نقش برای دانش آموزان 47/7 11/7 11/7 01/4

 

 
 

 ها:آزمون فرضیه

 .وجودداردبین توانمند سازی معلمان و نقش فعال آنان ارتباط  -7فرضیه

دهدد. بندابر   ی بین متغیرهای توانمندسازی ونقش فعال را در معلمانشان میداری رابطهنتایج همبستگی پیرسون برای بررسی معنی 4جدول

باشدد. همبسدتگی نقدش فعدال     دست آمد و معنادار مدی به 1/7ی و نقش فعال معلمان اطالعات مندرج در این جدول همبستگی توانمندساز

 73/7و  71/7، 40/7، 71/7، 78/7ای، جایگداه و منزلدت، خودمختداری و تأثیرگدذاری بده ترتیدب       گیری، رشد حرفده معلمان و ابعاد تصمیم

 دی معنادار نشد. دست آمد و معنادار شد. همبستگی بین نقش فعال معلمان و بعد خودکارآمبه
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 : نتایج ضریب همبستگی پیرسون درمعلمان4جدول

 معنی دار است 71/7همبستگی در سطح  *

 معنی دار است 77/7تگی در سطح همبس **

 

 .دارد وجودبین جو سازمانی مدرسه و نقش فعال معلمان ارتباط  -1فرضیه

ی بین متغیرهای جو سازمانی مدرسه و نقش فعال معلدم را در معلمانشدان   داری رابطهنتایج همبستگی پیرسون برای بررسی معنی 1جدول 

باشدد.  دسدت آمدد و معندادار مدی    به 7/ 71بستگی جو سازمانی مدرسه و نقش فعال معلماندهد. بنابر اطالعات مندرج در این جدول هممی

دست آمد و به 70/7و11/7، 71/7به ترتیب  تیموفق کسبی برا فشار، معلمانی ارفتارحرفه، رهبری آموزشگاههمبستگی نقش فعال و ابعاد 

 .پذیری معنادار نشدباشند. همبستگی نقش فعال و آسیبمعنادار می
 

 معلمان در پیرسون همبستگی ضریب نتایج :1جدول

و 
 ج

ی
کل

ره 
نم

سه
در

م
 

شار
ف

فه 
حر

ار 
رفت

ی
ا

 

ی
بر

ره
ب 

سی
آ

ی
یر

پذ
 

ال
فع

ش 
نق

 

 متغیر

 نقش فعال 7     

 پذیریآسیب -17/7 7    

 رهبری 71/7** -7/7 7   

 ایرفتار حرفه 11/7** -11/7 18/7** 7  

ی 
کل

ره 
نم

ی
ساز

ند
نم

توا
 

ی
ذار

رگ
أثی

ت
ی 

تار
مخ

ود
خ

ی 
مد

ارآ
دک

خو
 

گاه
جای

 

شد
ر

 

یم
صم

ت
ی

یر
گ

 

ال
فع

ش 
نق

 

 

 

 نقش فعال 7       

 گیریتصمیم 78/7** 7      

 رشد 71/7** 14/7** 7     

 جایگاه 40/7** 41/7** 1/7** 7    

 خودکارآمدی 17/7 74/7** 11/7** 13/7** 7   

 خود مختاری 71/7** 13/7* 70/7 1/7 -77/7 7  

 تأثیرگذاری 73/7** 73/7** 41/7** 17/7** 48/7** 71/7** 7 

 سازینمره کلی توانمند 1/7** 08/7** 08/7** 08/7** 18/7** 41/7** 07/7** 7
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 فشار 70/7** -11/7* 11/7** 11/7** 7 

 نمره کلی جو مدرسه 71/7** 77/7 38/7** 31/7** 01/7** 7

 معنی دار است 71/7همبستگی در سطح  *

 معنی دار است 77/7همبستگی در سطح  **

 

 بینی نقش فعال آنان است.جو سازمانی مدرسه و توانمندسازی معلمان قادر به پیش  -7فرضیه 

عندوان  بده ابعاد متغیر جو سازمانی مدرسه  .ی سلسله مراتبی استفاده شدشیوهغیره به مت رگرسیون چنداز پژوهش،  آزمون فرضیهبه منظور 

ی دوم تحلیدل  در مرحلده بدین  عنوان متغیرهای پیشبهی اول وارد تحلیل شدند. ابعاد متغیر توانمندسازی نیز در مرحله بینمتغیرهای پیش

درج شده اسدت.   3الی  1ول ادر جداین تحلیل ها نتایج د. الک در نظر گرفته شعنوان متغیر مبهرگرسیونی وارد شدند. نقش فعال معلم نیز 

بندابراین  بدست آمده است و معنادار نمدی باشدد،    71/7در گام اول سطح معناداری متغیر جو سازمانی مدرسه باالتر از  1طبق نتایج جدول 

دست آمده به 71/7م سطح معناداری متغیر توانمندسازی کمتر از در گام دو ی خطی بین متغیرهای تحقیق وجود ندارد.فرض برقراری رابطه

توان یک مدل رگرسیونی بر مبندای متغیرهدای   ی خطی بین متغیرهای تحقیق وجود دارد و میبنابراین فرض برقراری رابطهو معنادار است 

 .مستقل برازش کرد

 
 

 

 

 

 : تحلیل واریانس رگرسیونی1جدول 

 سطح معناداری F میانگین مربعات جه آزادیدر مجموع مربعات مدل متغیر

جو سازمانی 

 مدرسه

 71/7 70/1 17/7 4 77/1 رگرسیون

   11/7 81 71/17 مانده

    88 48/17 مجموع

 777/7 71/1 81/7 77 1/8 رگرسیون توانمندسازی

   71/7 38 33/77 مانده

    88 48/17 مجموع

 

 

ی آموزشگاه، رهبری، ریپذبیآسسلسله مراتبی  نشان داد که اثر مجموعه متغیرهای مرحله اول ) بینی نقش فعال معلم، رگرسیوندر پیش

و مربع ضریب همبستگی چندگانه  7/7باشد. دراین مرحله ضریب همبستگی چندگانه برای کسب موفقیت( معنادار نمی فشاری، ارفتارحرفه

 8برای کسب موفقیت( تنها  فشاری، ارفتارحرفهی آموزشگاه، رهبری، ریپذبیآس) دست آمد. بنابراین مجموعه متغیرهای مرحله اولبه 78/7
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درصد افزایش  71بینی بینی کردند. در مرحله دوم، با اضافه شدن خرده متغیرهای توانمندسازی، توان پیشدرصد نقش فعال معلم را پیش

درصد نقش فعال معلم  47افزایش یافت. بنابراین 47/7تگی چندگانه بهیافت. بنابراین با ورود این متغیر به مدل رگرسیون مربع ضریب همبس

 بینی شد.پیش

 
 های مدل رگرسیون: شاخص0جدول

ضریب همبستگی  مدل

 چندگانه

مربع ضریب 

 همبستگی چندگانه

اختالف بین مربع 

 ضریب همبستگی

خطای استاندارد 

 برآورد

7 7/7 78/7 78/7 40/7 

1 14/7 47/7 71/7 78/7 

 

 

و مقدار  B=71/7جایگاه و منزلت دهد. ضریب رگرسیون برای نتایج ضرایب رگرسیون با استفاده از روش سلسله مراتبی را نشان می 3ول جد

کمتر و معنادار است. در این مدل مقدار ثابت  71/7که از  774/7و سطح معناداری آن  t=88/1آماره آزمون معناداری ضریب رگرسیون 

دست به 71/7داری ضرایب متغیرهای دیگر باالتر از دهد سطح معنینشان می 3طور که نتایج مندرج در جدول ماندست آمد. هبه 11/7

و مقدار ثابت معادله رگرسیون در معلمان  ومنزلت گاهیجا ونیرگرس بیبا در نظر گرفتن ضرباشند. دار نمیآمد بنابراین، این ضرایب معنی

 آید.دست میصورت زیر بهبه

 'y=11/7+  71/7(ومنزلت گاهیاج) 

 بینیضرایب رگرسیونی )بتا( معادله رگرسیونی پیش 3-4جدول

 نقش فعال معلم بر اساس متغیرهای جو سازمانی مدرسه  و توانمندسازی

ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد مدل

 بتا

T  سطح معنی

 داری
B خطای معیار 

 778/7 11/1  40/7 11/7 مقدار ثابت

 78/7 -31/7 -73/7 73/7 -70/7 آسیب پذیری

 11/7 1/7 73/7 77/7 71/7 رهبری

 87/7 73/7 77/7 73/7 770/7 ایرفتار حرفه

 11/7 -13/7 -70/7 71/7 -70/7 فشار

 70/7 78/7 74/7 73/7 77/7 گیریتصمیم

 74/7 48/7 70/7 78/7 74/7 رشد

 774/7 88/1 78/7 71/7 71/7 جایگاه
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 77/7 -17/7 -17/7 78/7 -71/7 دکارآمدیخو

 47/7 37/7 73/7 71/7 71/7 خود مختاری

 17/7 14/7 71/7 77/7 77/7 تأثیرگذاری

 

 گیریبحث و نتیجه

بود. کلیه مقاطع شهرستان نایین  آنان در مدارسل توانمندسازی معلمان با نقش فعا بررسی ارتباط جو مدرسه وهدف از انجام این تحقیق 

توان به تحقق عملی هیچ هدف یا نوآوری در آموزش و پرورش دل بست، مگر آن که های آموزشی باید به خوبی دریابند که نمینظام

عنوان کارگزاران اصلی تغییر و تحول، به وقوع پیوسته باشد. در نتیجه بازاندیشی درباره نقش تغییرات متناسب با آن، پیشاپیش در معلمان به

ای و فکورانه و فعال معلم، باید تمهیداتی فراهم شود و عواملی که با آن در ی و فوری است. به منظور ایفای نقش حرفهمعلم اقدامی حیات

طور مبسوط اند و دو فاکتور توانمندسازی معلمان و جو سازمانی مدرسه بهها عنوان شدهاند شناسایی شود. در این پژوهش برخی از آنارتباط

 اند. مورد بحث قرار گرفته

؛ از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین توانمندسازی معلمان و نقش فعال آنان ارتباط وجود داردجهت بررسی فرضیه اول تحقیق: 

شود که بین توانمندسازی معلمان و نقش فعال آنان ارتیاط دست آمد. بنابر نتایج این آزمون مشخص میبه 1/7استفاده و ضریب همبستگی 

ای، گیری، رشد حرفهشود. همچنین بین نقش فعال معلم و  ابعاد تصمیموجود دارد بنابراین فرضیه اول تحقیق تأیید می مثبت و معناداری

 داری مشاهده شد.گذاری ارتباط مثبت و معنیجایگاه و منزلت، خودمختاری و تأثیر

تواند فراتر از سطح توان معلمان خود پیشرفت و تربیتی نمی توان این نکته را مؤکد نمود که: هیچ تعلیمدست آمده میبرای تبیین نتبجه به

های عاطفی و انگیزشی عبارتی حرفه )ته شغل( باید از کشش ذهنی و گرایشکند. در نتیجه، شاغالن و متقاضیان ورود به این حوزه و به

مند و در پی ده گرفت، لیکن نظام آموزشی باید نظامتوان نادیهای فردی را در این فرایند نمیمند باشند. اگرچه ابتکارات و خالقیتبهره

های تربیت معلم، آموزش، انگیزش، رفاه، جایگاه، ها و شیوههای معلمان از طریق بازنگری در معیارها، برنامهها و توانمندیگسترش صالحیت

ها ای آنان، استفاده از توانمندیوقعیت شخصی و حرفههای معلمان، بهبود و ارتقای متر کردن فعالیتایطور کلی حرفهو ارتقای وی باشد. به

ای معلمان مؤثر باشد. توجه به شأن، منزلت و جایگاه ها و عمل حرفهی تواناییتواند در توسعهها میگیریو مشارکت دادن آنان در تصمیم

لمان شده که در ترغیب معلمان در انجام بهتر حقیقی معلم در ابعاد علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز موجب افزایش توانمندی مع

وظایفشان اعم از تدریس و ... نقش واالیی دارد. بدون شک توجه به منزلت معلم تنها تکریم و احترام به معلم نیست، منزلت معلم یعنی 

 توجه و تأثیرگذاری معلم در روند تاریخی و فرهنگی یک ملت.

؛ از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده سه و نقش فعال معلمان ارتباط وجود داردبین جو مدرجهت بررسی فرضیه دوم تحقیق: 

شود که بین جو مدرسه و نقش فعال معلمان ارتیاط مثبت و دست آمد. بنابر نتایج این آزمون مشخص میبه 77/7و ضریب همبستگی 

ای و بین نقش فعال معلم و ابعاد رهبری آموزشگاه، رفتار حرفهشود. همچنین معناداری وجود دارد. بنابراین فرضیه دوم تحقیق تأیید می

 داری مشاهده شد.فشار برای کسب موفقیت ارتباط مثبت و معنی

دست آمده باید به این نکته اشاره کرد که منظور از جو همان برداشت معلمان از محیط کار است، به عبارت دیگر جو برای تبیین نتبجه ب

گذارد و مبتنی بر ادراک جمعی کنند و بر رفتار آنان تأثیر مینسبتاً پایدار محیطی مدرسه که معلمان آن را تجربه میعبارت است از کیفیت 

 باشد.رفتار در مدرسه می
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؛ از آزمون بینی نقش فعال معلمان هستندجو مدرسه و توانمندسازی معلمان قادر به پیشجهت بررسی فرضیه سوم تحقیق: 

برای کسب  فشاری، ارفتارحرفهی آموزشگاه، رهبری، ریپذبیآسابعاد جو مدرسه: ه استفاده شد، نتایج نشان داد که رگرسیون چند متغیر

 71بینی بینی کردند. در مرحله دوم، با اضافه شدن خرده متغیرهای توانمندسازی، توان پیشدرصد نقش فعال معلم را پیش 8موفقیت، تنها 

های جو مدرسه و توانمندسازی تنها جایگاه بینی شد. از میان خرده مقیاسدرصد نقش فعال معلم پیش 47 درصد افزایش یافت. و سرانجام

گیری کرد که معلمانی که از جایگاه و منزلت باالتری برخوردار اند گونه نتیجهتوان اینو منزلت در مدل رگرسیون قرار گرفت. در نتیجه می

تر از سایر معلمان راتر از نقش تیمی، نقش سازمانی و نقشی که در مقابل دانش آموزان دارند فعالدر ایفای وظایف خود و انجام کارهای ف

 خواهند بود.

( تحت عنوان ارتباط بین توانمندسازی بدا رفتدار   7787توان به نتایج پژوهش خواجه بهرامی و همکاران )دست آمده میبرای تبیین نتیجه به

دنی شهر کرمان اشاره کرد. این تحقیق نشدان داد کده بدین توانمندسدازی و رفتدار شدهروندی سدازمانی        شهروندی سازمانی معلمان تربیت ب

داری، احسداس شایسدتگی، و   معلمان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و بین مؤلفه احساس موثر بودن، احساس اختیار، احسداس معندی  

های توانمندسازی، احساس مدؤثر  داری وجود ندارد و از بین مؤلفهد تفاوت معنیاحساس اعتماد با رفتار شهروندی سازمانی معلمان زن و مر

هدای رفتدار شدهروندی سدازمانی اسدت و در نتیجده توانمندسدازی        بینترین پیشداری و احساس اعتماد به ترتیب مهمبودن، احساس معنی

آوری است در پژوهش حاضر نیز برای تعیین نقش فعال معلدم از  شود. الزم به یادها میمعلمان باعث بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی آن

 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده است. لذا نتیجه پژوهش حاضر با این پژوهش همسو می باشد.

معلمان در انجام  تر کردندر پایان باید اشاره کرد که بی شک برای بهبود بخشیدن به جو مدرسه و یا افزایش توانمندی معلمان و فعال

گشا نخواهد بود. در تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور و همچنین تحقیق وظایفشان در مدارس تنها انجام تحقیقات نظری راه

ان حاضر به عوامل تأثیرگذار بر این متغیرها اشاره شده است. لذا مدیران تمام سطوح در آموزش و پرورش از جمله مدیران مدارس شهرست

بعد از مطالعه تحقیقات نظری و  تر کردن معلماننایین به منظور بهبود بخشیدن به جو مدرسه و یا افزایش توانمندی معلمان و فعال

ها توجه کرده و شرایط الزم را برای به انجام رساندن پیشنهادات محققین در مدرسه خود را فراهم شناسایی عوامل مؤثر، در عمل نیز به آن

 آورند.
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