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 30/05/1401:پذیرشتاریخ                        26/02/1401: دریافتتاریخ 

با  رانی مد تیریمعلمان بر اساس سبک مد یعملکرد شغل ینی بش یپ
   یشغل تیرضا یابه نقش واسطه توجه  

 3ه ،سیروس مرادخوا2*،مریم رسولیان1فاروق یزدان ستا

 چکیده 

 بد  باتوجد مددیران و سبک مدیریت  بر اساسعملکرد شغلی معلمان ابتدایی  بینیپیشهدف از انجام این پژوهش 

 633 تعداد آنها برابر بدا ی معلمان ابتدایی شهر سقز بود ک ی آماری، کلی جامع بود.    رضایت شغلی  ایواسط نقش  

نفدر بد  دسدت آمدد. روش  23۹ یاخوشد  یریگنمون حجم نمون  با استفاده از فرمول کوکران و روش   نفر بودند .

رضایت   یهانام پرسشای پژوهش از  ههآوری دادجمع  منظورب .  انجام شدپیمایشی    -  یتوصیف  یشیوهپژوهش ب   

شغلی اسمیت، کندال  و هالین، سبک مدیریت لوتانز و عملکرد شغلی پاترسون در جهت سدنجش اسدتفاده گردیدد. 

حاکی از این است ک  سبک   آمدهدستب توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج    یهاآزمونا از  ههجهت تحلیل داد

 هایسدبکدار اسدت. از بدین عنیم 01/0در حد  ک طوریب ملکرد شغلی معلمان دارد داری بر ععنیم  تأثیرمدیریت  

ای ه داری بر عملکرد شغلی و رضایت شغلی معلمدان دارد. از بدین مفلفدعنیم  تأثیر  مدارانسانمدیریت فقط سبک  

داری بر عملکرد شغلی معلمان دارد. با واردکردن متغیر میانجی رضایت شدغلی عنیم  تأثیررضایت شغلی ماهیت کار  

رضدایت شدغلی بدر عملکدرد   تدأثیرت شغلی و  قهرسبک مدیریت بر رضای  تأثیرک     دهدمینشان    آمدهدستب نتایج  

دار عنیک  تأثیر آن م  برآوردشد/.1۹2سبک مدیریت بر عملکرد شغلی معلمان برابر با    تأثیر.  باشندمیدار  عنیشغلی م

دار است. عنیم /.01مسیرها درحد  یهم ک   شودمییری گنتیج در مدل کلی   آمدهدستب   tمقدار    ب   با توج .  نبود

در مدل مستقیم معنادار شد اما در مدل میانجی معناداری خود را  آمدهدستب آنک  ضریب مسیر   ب   با توج از طرفی  

کامدل  طوربد سبک مدیریت بر عملکدرد شدغلی را  تأثیریج  گرفت ک  متغیر رضایت شغلی نت  توانمیاز دست داد  

 . کندمیمیانجیگری 

 .ضایت شغلیر، یعملکرد شغل ،تسبک مدیری :دواژهیکل
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  بیان مسئل و  مقدم 

وظدای  ولیت و  ئروز، مسدروزب   شودمیهستیم ک  باعث    یدرپیت گسترده و پالشاهد تحو  امروزه

ت الاز نهادهایی ک  ارتباط مستقیم با این تحویکی  تر شود.  ی اجتماعی سنگینهانهادها و سازمان

 پدرورش و آمدوزشاسدت.  پدرورش و آمدوزشت هماهند  شدود، الدارد و لزوماً باید با این تحدو

آن در  تدأثیرسازنده و تکامل دهندده آن اسدت و   حالنیترین نهاد برآمده از متن جامع  و درعمهم

 و آمدوزش(، در درون نظدام  13۹7،  عدارف ندژاد)  پیشرفت جامع ، امری حیاتی و محسدوس اسدت

ابتدایی از جایگاه، حساسیت و اهمیدت بسدیار زیدادی برخدوردار اسدت و   هر کشوری دوره  پرورش

شخصیت افراد در طی ایدن دوره شدکل   چراک رود،  ی تحصیلی ب  شمار میترین دورهدرواقع مهم

در مدارس سبک مددیریتی مددیران  آورد.آموزان را فراهم میجانب  دانشو بستر رشد هم   گیردمی

بر عملکرد، رضایتمندی و دلبسدتگی شدغلی معلمدان داشدت  باشدد.   ایمالحظ قابل  تأثیر  تواندمی

رسیدن ب    درراه  مفثرنیروی انسانی را ب  شکل    توانندمیمدیران با انتخاب سبک مدیریتی مناسب  

 (13۹8)قهرمان نژاد،باشد هدایت و رهبری نمایند پرورش و آموزشاهداف سازمانی ک  همان 

ترین، هدا و اسدتعدادها، پیدیددهای آمدوزش و پدروش بد  معندای رشدد تمدام تواناییجامع در هر  

های آموزشدی ک  سازمان  کندمیتایتنزبیان    ک چناندشوارترین و مفثرترین فرایند اجتماعی است،  

ها هستند ک  مسئولیت عظیم تعلیم و تربیت رسمی افراد جامعد  را بدر ترین سازمانیکی از اساسی

یدک رکدن اساسدی در   عنوانب   پرورش  و  آموزشهای مختل  ب   دارند و در جهان نیز ملتدوش  

 (.201۹، 1، مولینار، دالی و دیوس)تایتنزنگرند پیشرفت خود می

 

ی آن پدرورش و ی انسدانی اسدت و یکدی از اهدداف عمددهرکن اساسی جامع   پرورش  و  آموزش

آموزش کودکان و نوجوانان توسط معلمان و مدیران است. اولین قدم در جهدت رسدیدن بد  کدادر 

مدفثر اسدت. یکدی از ایدن عوامدل،  هداآنآموزشی موفق درک عواملی است ک  بر کیفیت فعالیت 

ی مستقیمی بین رضایت شغلی افدراد بدا عملکدرد آندان رابط   چراک رضایت شغلی کارکنان است،  

رضایت شدغلی  تأثیرو  دهندمیوجود دارد و کسانی ک  رضایت داشت  باشند، کار خود را بهتر انجام 

 
1 . Tuytens., Moolenaar., Daly& Devos 
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و بنابراین الزم است نظام آموزشی بد  موضدو    دهدمیازپیش خود را نشان  در سطح معلمان بیش

رضایت .  (13۹4توکلی، شهامت و اوجی نژاد،  )ازپیش توج  نشان دهدرضایت شغلی کارکنان، بیش

شغلی ب  دلیل ضرورت آن برای متغیرهای مرتبط با شغل از قبیل انگیزش، وابستگی شغلی، رفتدار 

شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، عملکرد شغلی و غیره بسیار بااهمیت است )صمدی میارکالئی، 

بر رضایت از زندگی، سدالمت ههندی و بهبدود  تواندمیو حتی  (13۹4صمدی میارکالئی و بابایی، 

مدا چدالش ا. (13۹4، نویدیان   و  مهدی ؛  یخدابخشی کوالی)داشت  باشد    تأثیررکرد فرد و خانواده  کا

 توانددمی  تیریو مددکددام سدبک رهبدری  مددارس آن اسدت    یو رهبدر  تیریدر حوزه مد  یاصل

. کندد  لیخدال  و ندوآور تبدد  ،اثدربخش  ،موفدق  نهادهاییب     را  ییو مدارس ابتدا  وپرورشآموزش

)ارن   آن سدازمان دارد  ی و مدیریتب  نو  رهبر  یمعموالً عملکرد خال  و نوآور هر سازمان بستگ

 (.2013، 1و اسکرالواژ کیجکل

 مدرسد ،  هایو مأموریت  فرهن   بر ساختار،  را  رهبری مدیران مدارس  تأثیر  متعددی  هایپژوهش

 برانگیختن و تشویق ای معلمان،حرف  یتوسع   و  رشد  مثبت،  و  الممحیط یادگیری س  ظحف  ایجاد و

 (2016، 2)راس و کوزنز اندمتذکر شده هاآنکامیابی  رضایت و تأمین معلمان،

اندد و خود بر نقش سبک مدیریت در رضایت شغلی کارکندان تأکیدد کرده  یهایپژوهشگران در بررس

در  هداآناند ک  رضایت شغلی کارکنان تا حدد زیدادی وابسدت  بد  سدبک مددیریت اسدت. نشان داده

دگرگدون های گوناگون مدیریت مانند سبک مدیریت ی رضایت شغلی را با سبکی خود رابط مطالع 

مداران  ای؛ سبک تعاملی و سبک مدیریت انسانبک مدیریت مالحظ ؛ سبک مدیریت مشارکتی؛ سساز

های مدیریتی ک  در بداال اشداره شدد عینداً یکدی اند. اگرچ  هم  سبکدار گزارش کردهمثبت و معنی

های باال، مدیران توج  خود را ب  ی سبکبسیار نزدیکی باهم دارند. در هم   یهانیستند، ولی شباهت

بزرگ در پیش  هایهدفهای کاری باکیفیت ک  سائل زیردستان خود و ایجاد گروههای انسانی مجنب 

بد  شدغل خدود   هداآن« هسدتند.  مددار  فردهای مدیریت این مدیران ». سبککنندیدارند، معطوف م

تا یکایک ایدن افدراد را درک  نگرندی، سروکار دارند، مهاآنای ک  با افراد بشر، ن  کار  عنوان وظیف ب 

مختلفی تعری  و تشریح کرد. عملکرد   یهاب  روش  توانمی. عملکرد شغلی را  (13۹0آهرنییاد،  )  کنند

 
1 . Černe, Jaklič & Škerlavaj 
2 . Ross &Cozzens 
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عنوان آن را ب   توانمیاقدام و حرکتی برای اجرای یک وظیف  و یا کار باشد. همدنین    تواندمیشغلی  

  کدرد ی رفتارهای صحیح در راسدتای دسدتیابی بد  اهدداف سدازمانی تعریدتوانایی ترکیب ماهران 

 . (1387)صفوی، 

ی عنوان وظای  اجراشده توسط یک آموزگدار در یدک دورهب   توانمیعملکرد کاری آموزگاران را  

معین در سیستم مدرس  در راستای دستیابی ب  اهداف مدرس  تعری  کرد. عملکرد کاری آموزگاران 

مرتبط برای تقویت آمدوزش های عنوان توانایی آموزگاران در ترکیب ورودیب   توانمیرا همدنین  

نسدبت بد  تشدویق عملکدرد مدفثر   تواننددمیهای یادگیری تعری  کرد؛ بنابراین مدیران  و پروس 

این نیازها اقدام کنند. با  یبرآورده سازو تالش برای  هاآنآموزگاران خود توسط شناسایی نیازهای 

 حمایت از این 

 یسدازآمادهک  متغیرهای عملکرد کاری مانند آموزش مفثر،  کندمیبیان   (13۹1میر کمالی )  بحث

آمدوزان از ی مفثر از طرح کار، نظرات مدفثر و نظدارت بدر کدار دانشدرس ،استفاده  یهاادداشتی

ه شدود. در ایدن قدراردادصورت مفثر در سیستم مدرس   عواملی هستند ک  باید توسط آموزگاران ب 

وی در قالدب   یهداتیفعال  یان یسدالاز طریدق گدزارش    نتدوامیخصوص، عملکرد آموزگاران را  

دروس، تخصص در موضوعات درسی، مهارت، تعهدد   یارائ دروس،    یسازآمادهعملکرد آموزشی،  

هایی ک  نیاز ب  ارزیابی دارند ارزیابی کرد. دیگر زمین   یابرنام فو   یهاتیآموزگاران ب  کار و فعال

 یادارهآموزان، انگیزه و کنتدرل و  نظارت مفثر بر کارهای دانششامل مدیریت مفثر، نظارت مفثر،  

 .  باشدمیکالس درس 

گذشدت    یهامهم شغلی و سازمانی هستند ک  در طدول سدال  یهارضایت شغلی کارکنان، نگرش

شناسدی شناسدی خصدوص ا روانهای رفتدار سدازمانی و روانموردعالق  بسیاری از محققان رشت 

اجتماعی بوده است. مفهوم رضایت شغلی کارمنددان در ادبیدات روابدط انسدانی و رفتدار سدازمانی 

ر های این سازه کلیدی دبینی کنندهچنان حائز اهمیت است ک  محققان از زوایای مختل ، پیشآن

ی قراردادند. رضایت شغلی احساسی است ک  شخص نسبت ب  حرف   موردبررسیتحقق سازمان را  

، کار وریبهرهخود دارد. این احساس از عوامل مهم موفقیت بوده و عاملی است ک  موجب افزایش 

کسانی ک  از رضدایت شدغلی  دهدمی. نتایج مطالعات نشان شودمیآیی و نیز احساس رضایت فرد 

. قددر مسدلم، ماننددیی خود ب  مدت طوالنی باقی مدارند، کار آیی بیشتری دارند و در حرف برخور
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رضایت شغلی عامل مفثر و مهمی در بقا، عالق ، رشد و افزایش کار آیدی شدخص در یدک حرفد  

توجهی از نیازهای فرد در شدغلش بدرآورده ک  میزان قابل  شودمیاست و زمانی این پدیده حاصل  

 . (13۹4، یسر آورد، لقمانی و عیدی)شود 

ها متکی بر انسان و روابدط انسدانی نقشی استراتژیک دارد زیرا نمای اهداف و عوامل این سازمان

رشدد صنعتگر، خال ، خودآگداه و    یهاخام ب  انسان  یهاتبدیل انسان  سوکیاز    هاآناست و رسالت  

فرهنگدی،   یهدای نیازهای نیدروی انسدانی جامعد  در بخشکنندهاست و از سوی دیگر، تأمین  افت ی

تازگی دانش مدیریت رفتار سازمانی بد  ب  اهمیتی ک  ب   با توج اجتماعی و اقتصادی است. همدنین،  

 . بددیهیگدرددیتر ممنابع انسانی داده است، ضرورت و اهمیت پژوهش در این حیط  از دانش روشن

در مورد سبک مدیریت، مدیران و افرادی ک  در رأس هرم مدیریتی یدک   ییهااست با انجام پژوهش

آمده از نقاط قوت و ضع  سازمان خودآگاه شده و برحسب مشکل پیش  توانندمیسازمان حضور دارند  

ح نمایند مدیریتی خود را تصحی  یهانسبت ب  رفع موانع و مسائل موجود در سازمان اقدام نمایند؛ روش

های نظری خود و ارتقاء، کار آیی و رضایتمندی افراد در سازمان را فدراهم و موجبات گسترش دیدگاه

در سدالمت جسدمی، رواندی و   توانددمیک     باشدمیآورند. عملکرد شغلی ازجمل  متغیرهای سازمانی  

رایی هدر سدازمانی را گذارد و کیفیت زندگی کاری را بهبود بخشد و درنهایت کا  تأثیربهزیستی روانی  

 یهددف کلد نیبنابرا. (2015 ،1ارتقاء دهد )لوانو کاتسیکاوالی، گاالنیس، ولوناکیس، پاپاداتو و سورتزی

ب  نقش میانجی رضدایت   با توج ک  آیا سبک مدیریت    است  سفالحاضر پاسخگویی ب  این    پژوهش

 دارد؟  تأثیرشغلی بر عملکرد شغلی معلمان 

 هدف اصلی: 

نقدش   بد   بدا توجد مددیران و  عملکرد شغلی معلمان ابتدایی بر اساس سبک مددیریت    بینیپیش

 رضایت شغلی ایواسط 

    اهداف فرعی:  

 های مدیریت سبک عملکرد شغلی معلمان ابتدایی بر اساسی نیبشیپ

 های مدیریتسبکبر اساس رضایت شغلی معلمان ابتدایی ی نیبشیپ

 
1 . Ioannou, Katsikavali, Galanis, Velonakis, Papadatou, Sourtzi 
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 های رضایت شغلیمفلف بر اساس  عملکرد شغلی معلمان ابتداییبینی پیش

 ی اصلی: های پژوهش فرضی فرضی  

 رضدایت شدغلی  ایواسط ب  نقش    باتوج   را  عملکرد شغلی معلمان ابتداییمدیران  سبک مدیریت  

 . کندمیبینی شپی

 های فرعی:  فرضی 

 . کندمیبینی پیشعملکرد شغلی معلمان ابتدایی شغلی ، های مدیریتسبک

 . کندمیبینی پیششغلی را رضایت شغلی معلمان ابتدایی ، های مدیریتسبک

 . کندمیبینی پیششغلی را عملکرد شغلی معلمان  ،های رضایت شغلیمفلف  

 

 پژوهشچهارچوب نظری 

 

را عملکرد گویند.  دهدمیک  هر فرد در رابط  با شغل از خودش نشان   ییهاالعملعکسرفتارها و  

رفتاری در جهت رسیدن ب  اهداف سازمانی دانسدت، در حدال حاضدر  توانمییا ب  عبارتی عملکرد را 

بد    هاسدازماندر    هداآنو اثربخشی    ییکار آو سنجش افراد،    یریگمیتصمعملکرد معیار خوبی برای  

کد  بد   یفیدر وظدا یو اثربخشد ییعبارت اسدت از کدارا یشغل  عملکرد(13۹0)رضائیان،رودیمشمار  

 یو کندد  ریتأخ  ،ینیآفرحادث مانند    یشخص  یهااز داده  یبعض  نیهمدن  ؛شودمیفرد گذاشت     یعهده

ابعداد  نیداسدت. از ا یچندبعدد یسدازه کی یباورند ک  عملکرد شغل  نیبر ا  نیمحقق  شتریب  .  در کار  

مسئل  در   نیتریاتیحی  عملکرد شغل  .ن یعملکرد زم  ی واف یدو بعد مهم را نام برد: عملکرد وظ  توانمی

 شدتریپژوهشدگران را بد  پدژوهش هرچد  ب  ،یعملکرد شغل  تیاست. اهم  یعملکرد شغل  یهر سازمان

نهادهدا از افدراد   ریهسدتند کد  مانندد سدا  یاجتمداع  یها، نهادهداآن واداشت  است. سازمان  یدرباره

سدازمان  گریدعبارتبد اسدت.  ادهدانه نیدا  یگردانندهعنوان  انسان ب   یک  نقش اصل  اندشدهلیتشک

تحقدق اهدداف سدازمان را   گدریمشکالت و از طرف دتوان غلب  و مقابل  بر    وج چیهب انسان    یمنها

 (.  138۹ ،یو فالمرز انینخواهد داشت )غفور

محصدول،  دیدتول لیددر سدازمان از قب یو نگهددار لیمربوط ب  تبدد  یهاتیک  در فعال  ییرفتارها

قدرار  یافد یعملکرد وظ یحوزهخدمات و فروش کاال دخالت دارند، در   یارائ   ردستان،یز  تیریمد
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 نددمان شودمیک  کار انجام   یو سازمان  یاجتماع  ،یشناسروان  ین یزم  یک  بر رو  ییدارند. رفتارها

سدازمان  نیاز قدوان یرویب  اهداف مشکل، پ دنیپشتکار جهت رس  گران،یبا د  یصورت تعاونکار ب 

 یهداتیبد  آن دسدت  از فعال  یا ندی. در اصل عملکرد زمشوندمیمربوط    یهانیو...ب  عملکرد زم

کد   شدودمیاطدال    لیدقب نیدو از ا گدرانیسخت، کمدک بد  د  کار کردنمربوط ب  شغل مثل  

 ایاز شغل    یعنوان قسمتب   یصورت رسمب   یدارند ول  تأثیر  یسازمان  یدر اثربخش  یصورت رسمب 

 شددهمیتقستر  کوچدک  یحدوزهبد  دو    یا نیعملکرد زم  (.13۹4نژاد ،  یتراب)شوندینم  یتلق  ف یوظ

اگر فدرد رضدایت شدغلی داشدت    (.2017،  1و پامال  وی)مار  یتعهد شغلو    یاست: عملکرد درون فرد

و ب  آن وابست  خواهد بود. یعنی رضایت  بردمیباشد، احساس خشنودی نیز دارد و از کار خود لذت 

عوامل گوناگونی  شغلی یک حالت مثبت و عاطفی است ک  فرد از شغل خود دارد. رضایت شغلی ب 

، کنددمیاز: ندو  کدار، محیطدی کد  فدرد در آن کدار  انددعبارت هداآنبستگی دارد ک  بعضدی از 

ضایت شغلی را یک نو  سدازگاری بدا ر « 7هانا »و  «فیشر ». باهمخصوصیات فرد و روابط افراد 

معتقدند اگر یک شغل لذتی را برای فدرد بد  همدراه داشدت    هاآن.  دانندمیشرایط اشتغال و شغل  

نگدرش کارکندان نسدبت بد   زانیاز م یآگاه  از طرف دیگر  باشد، فرد از شغلش راضی خواهد بود.

  (.13۹2و محسن پور،  نیام)گرددیمفسسات مهم محسوب م یشغلشان در هم 

سدالمت   نیهمدن  ،یتعهد سازمان  ،وریبهره  شیسازمان باعث افزا  کیدر کارکنان    یشغل  تیرضا

مثبت دارد و  تأثیرفرد  یروحی باال رفتن  یرو  یو ههن  یو سالمت جسم  شودمیآنان    یو ههن  یجسم

هدا موجدب ن مهارتآ  یریدبرود کد  فراگ  یشغل  دیجد  هایمهارتک  فرد دنبال کسب    شودمیباعث  

آمدده  نییکارکنان پا یروحی  شودمیباعث  یشغل تی. عدم رضاشودمیاو در سازمان   عملکرد  یارتقا

 شدودمی یکارکندان ناشد  نییپا  یروحی ک  از    یاز موارد  ی. برخشودمیو موجب انجام نامطلوب کار  

از   شیپد  یاز محل کار، ترک نمودن محل خدمت و بازنشستگ  بتیکار، غ  در انجام  ریاز: تأخ  اندعبارت

 رانیموردتوجد  مدد دیاست ک  با یاز مسائل یکیکارکنان  یشغل تیگفت رضا توانمی  نیبنابرا  وعد؛م

 تیدبر سازمان داشت  باشد و درنها  یاثرات مخرب و نامطلوب  تواندمیب  آن    توجهیبی  رایز  ردیقرار بگ

، نایدب زاده و یوسدف)یموجب شود ک  سازمان ب  اهداف موردنظر خود نرسد و با شکست مواجد  شود

 
1 . Mario & Pamelo 
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شدغلش اطدال    یدربدارهفدرد    یب  نگدرش کلد  یشغل  تیرضا  (1385)نزیراب  ازنظر    (.13۹4  اسالمی،

ک   یکس یدارد، ول یباشد ب  کارش نگرش مثبت  ییدر سطح باال  اششغلی  تیک  رضا  یکس  ،شودمی

را علدم،   تیریمد  (،13۹0رضائیان)  .است  ینسبت ب  کارش منف  زین  یاست نگرش و  یاز کارش ناراض

آوردن  دیدپد یاز علدم و هندر بدرا یبدیترک تیری، مدنظرانصاحب ینگاه برخ  از  .داندمی  ف هنر و حر

 ینددیشکل دادن بد  فرآ  منظورب   گرانیبا د  یو همکار  یک  در آن همفکر  باشدمیمناسب    یطیمح

 ایدخددمات    یعرضد   یاز منابع ،برا  ن یبه  یآن، استفاده  یط  نیو همدن  گرددیم  پذیرامکانکارساز  

از بروز هرگون  عواقدب ندامطلوب   زی، با پرههاآن  انیمتقاض  تیجهت جلب رضا  ،رقابتقابل  ییکاالها

   را کار کردن با افدراد و بد  تیریمد  (13۹3) هرسی و بالندارد  .(1384رحمان سرشت ،)یابدمیتحقق  

 یعلم تیریمد( 13۹5) بندعالق  اندکرده  یتعر یسازمان هایهدفتحقق  یبرا هاگروهافراد و  ل یوس

 یمبتند  یاجتمداع  و اخدال   یمهارت فن  ،یهنر  ییتوانا  ،یعلم  هاییافت ک  بر دانش و    شودمی  یتلق

و اصدول  ت،یموقع  یکار خود ب  اقتضا  طیک  بتواند در مح  دانیممی  ریرا مد  یکس  گریدعبارتاست، ب 

کار ببندد، مشدکالت را  ب  یاخالق نیمواز تیرا هنرمندان  و با رعا یفن  هایمهارتو    یعلم  هاییافت 

 مدوقعیتی  در  کد   اسدت  یعملد  و  تیدفعال  تیریمدد  از  منظدور  .شدد.را تحقدق ببخ  یحل کند و هددف

 )عالقد گیردمی  صدورت  یندیمع  هایهددف  جهدت  در  امدور  تیهددا  و  یهمداهنگ  یبرا  یافت سازمان

 .(13۹5بند،

بررسی ارتباط میان رهبری آموزشی در پژوهشی تحت عنوان    (1400)یصالحو    احمدنژادی؛  فتح  

کد  بدا روش  معلمان و رضایت شغلی آنان: رویکرد مدل معادالت سداختاریمدیران، کارآمدی جمعی 

کد  بیدانگر رابطدث مثبدت در میدان  قراردادمدل ساختاری را مورد تأیید شد نشان داند ک     انجامکمی  

ها رهبری آموزشی مدیران، کارآمدی جمعی معلمان و رضایت شغلی معلمان است. همدنین، این یافت 

مثبتی بر کارآمدی جمعی و رضدایت شدغلی معلمدان دارد.   تأثیرآموزشی مدیران    نشان داد ک  رهبری

معلمان رفتارهای مدیریت آموزشی مدیران را مناسدب تصدور کنندد تعهدد،   ک هنگامیدیگر،  عبارتب 

های پدژوهش حاضدر راهکارهدای ای و رضایت شغلی بیشتری هم خواهند داشت. یافت درگیری حرف 

 و  میشدبان بسد  ؛زوار.  نظری و آموزشی ارزشمندی برای مدیریت مدرس  در ایران ارائد  خواهدد کدرد

عملکرد شغلی معلمان بر اساس توانمندسازی   بینیپیشتحت عنوان    ( در پژوهشی1400)  زاده  یمهد

ک  عملکرد شغلی بدا ک  با روش کمی انجام گرفت نشان دادند    و سبک رهبری مدیران  شناختیروان
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همدنین نتایج رگرسیون چندگاند  بدا روش   .رابط  مثبت  و معناداری دارد  شناختیروانتوانمندسازی  

داری، اعتمداد، معندی  هایمفلف شناختی،  توانمندسازی روان  هایمفلف نشان داد ک  در میان    گامب گام

هدای و در میدان سدبک  های عملکرد شغلی معلمدان بودنددبینو شایستگی بهترین پیش  تأثیرگذاری

بنابراین با بهیند  کدردن سدطح .  لکرد شغلی بود  بین عمرهبری، سبک رهبری دستوری بهترین پیش

توان شاهد تأثیرات شناختی معلمان و انتخاب سبک رهبری مناسب از سوی مدیران میتوانمندی روان

بررسدی ( در پژوهشی تحت عندوان  13۹8)فالمرزی  و  غفوریان    .  مثبت بر عملکرد شغلی معلمان بود

و دلبسدتگی شدغلی   مندیرضایتتدایی با عملکرد،  رابط  بین سبک مدیریت مدیران مدارس مقطع اب

بین سبک مدیریتی وظیف  مدار مدیران و عملکدرد  ک  با روش کمی انجام شد نشان دادند ک   معلمان

معلمان رابط  معناداری وجود ندارد .اما بین سبک مدیریتی رابط  مدار مدیران و عملکرد معلمان رابط  

معنادار وجود دارد. همدنین بین سبک مدیریتی وظیف  مدار و رابطد  مددار مددیران و رضدایتمندی و 

رابطد  در پژوهشی تحت عنوان  (13۹۹)عابدی نیا د.اری وجود داردلبستگی شغلی معلمان رابط  معناد

رهبری راهبران آموزشی و تربیتی با رضدایت شدغلی معلمدان مددارس چندپاید  دوره   هایسبکبین  

 بین سبک رهبری خددمتگزاری ک  با روش کمی انجام گرفت نشان داد ک   ابتدایی شهرستان تالش

بدا رضدایت شدغلی  آفرین و سبک رهبری کاریزماتیدک سبک رهبری تحول، سبک رهبری اقتضایی

درصد از رضایت شغلی را تبیدین  84رهبری   هایداری وجود دارد. در ضمن سبکرابط  مثبت و معنی

بهتر رضدایت   بینی کنندهپیش،  هاسبکسبک رهبری کاریزماتیک نسبت ب  سایر    ک طوریب   کنندمی

های رهبدری از سبک  گیریبهرهگردد ک  با  تی پیشنهاد می. ب  راهبران آموزشی و تربیباشدمیشغلی  

 .جدید موجبات رضایت شغلی معلمان مدارس چندپای  را فراهم آورند

 

 پژوهش  یشناسروش 

و از ندو   یفیهدا، توصدداده یگدردآور یوهیو بر اسداس شد کاربردیبر اساس هدف،    قیتحق  نیا

 یاز طرف ق،یو ب  دو طر  باشدمی  یشیمایپ-یفیصورت توصبود. روش پژوهش حاضر ب   یهمبستگ

در داخل و خارج کشور و از طرف   افت یانجام  یو سوابق پژوهش  اتیادب  یآورجمع  یبرا  یاکتابخان 

و   قیدتحق  یها یمتناسب با فرض  یهاافت یپرسشنام ، جهت استخراج    عیمنظور توزب   یدانیم  گرید

کد  شدامل   قیدتحق  نیدا  یآمدار  یاجراشده است. جامع   قیتحق  یها یدر مورد فرض  یریگج ینت
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نفر بود.    633برابر با   هاآنبود ک  تعداد    ۹7-۹6  یلیشهر سقز در سال تحص  ییمعلمان ابتدا  ی یکل

عنوان نموند  نفدر بد  23۹تعدداد  ییاخوشد  یریگفرمدول کدوکران  و بدا روش نموند  ب  با توج 

 یعملکدرد شدغل یا یدگو 15 یپدژوهش از پرسشدنام  نیدانجدام ا یموردمطالع  قرار گرفتند. برا

 35و پرسشدنام   نیکنددال و هدال  ت،ی(اسمJDI)  یشغل  تیرضا  یا یگو  30پاترسون و پرسشنام   

 شدهاستفاده  سنجدیرا م  داران مف یمداران  و وظلوتانز ک  دو بعد انسان  تیریمد  جسبک سن  یا یگو

استفاده شد. در بخش  یو استنباط یفیتوص یهاپژوهش از آزمون نیا  یهاداده  لیتحل  یاست.  برا

و   رسونیپ  یهمبستگ  یهااز آزمون  یو در بخش استنباط  اریو انحراف مع  نیانگیدرصد، م  یفیتوص

 استفاده . PLS3افزار اسمارتبا استفاده از نرم یمعادالت ساختار یسازمدل

 

 های پژوهشیافت 

ب  نقش میدانجی   توج   فرضی  اصلی: سبک مدیریت بر عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهر سقز با

متغیر میانجی در ابتدا تأثیر مستقیم سبک مدیریت بدر   تأثیردارد. برای بررسی    تأثیررضایت شغلی  

 صورت زیر است . ک  ب  کنیممیعملکرد شغلی را بدون حضور متغیر میانجی بررسی 

 

 
 و ضرایب مسیر در تأثیر مستقیم  t-Values: ضرایب 1  نمودار شماره 

 

داری معندی  تأثیر  سبک مدیریت بر عملکرد معلمان سبک مدیریت(1)و نمودار(1ب  جدول)  با توج 

کد  در حدد 44/4آن برابر بدا  tمقدار    320/0ضریب آن برابر  ک طوریب بر عملکرد شغلی معلمان دارد  

 . شودمیمستقیم سبک مدیریت بر عملکرد شغلی معلمان  تائید  تأثیردار است، لذا معنی01/0
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مستقیم سبک مدیریت بر   تأثیردر  2Fو ضرایب مسیر و نمره  t-Valuesضرایب : 2جدول شماره 

 عملکرد معلمان

 مسیر   ßضریب مسیر   tمقدار  F2  نتایج 

 سبک مدیریت                    عملکرد شغلی معلمان   320/0 44/4 /.01 تائید 

  

متغیر میانجی رضایت شغلی بر عملکرد شغلی معلمان، متغیدر میدانجی را در   تأثیربررسی    منظورب 

 ک  نتایج آن ب  شرح زیر است .  کنیممیمدل وارد 

  

 
 : ضرایب  مسیر در مدل میانجی 2نمودار شماره

  

 تدأثیرو  553/0سبک مدیریت بر رضایت شغلی  برابر بدا    تأثیرک     دهدمینشان    آمدهدستب نتایج  

 .باشندمیدار عنیاست ک  م/.218رضایت شغلی بر عملکرد برابر با 
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 در مدل میانجی 2Fو ضرایب مسیر و نمره  t-Values: ضرایب  2جدول شماره

 مسیر  ßضریب مسیر   tمقدار   F2 نتایج 

02۹ رد 

/ . 

 سبک مدیریت                    عملکرد شغلی معلمان  0/ 1۹2 ۹5/1

 سبک مدیریت                    رضایت شغلی  0/ 553 58/۹ 44/0 تائید 

 رضایت شغلی                    عملکرد شغلی معلمان  0/ 218 32/3 0/ 038 تائید 

  

از  ترپدایین tآنک  مقدار  ب  توج  بااست ک   1۹2/0سبک مدیریت بر عملکرد معلمان برابر با   تأثیر

زیدر   صورتب ک  شرح آن  3در نمودار    F2دار نیست. در ادام  مقدار   عنیآن م  تأثیر  باشدمی  ۹6/1

 . باشدمی

 
 در مدل میانجی   F2: ضرایب  3نمودار شماره 

 است .  3جدول شماره  صورتب ی ضرایب کلی مدل خواهیم پرداخت ک  بررسی ب  ارائ  در ادام 
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 کلی  تأثیرضرایب  مسیر در حالت : 4نمودار شماره 

  

 در مدل کامل  2Fو ضرایب مسیر و نمره  t-Values: ضرایب  3شماره  جدول  

 متغیرها   ßضریب مسیر   tمقدار  F2  نتایج 

 سبک مدیریت                    عملکرد شغلی معلمان   312/0 257/4  02۹/0 تائید 

 سبک مدیریت                    رضایت شغلی   553/0  15/۹  44/0  تائید 

 رضایت شغلی                    عملکرد شغلی معلمان   218/0  26/3  038/0 تائید 

   

 01/0مسدیرها درحدد    یهم ک     شودمییری  گنتیج در مدل کلی    آمدهدستب   tمقدار    ب   توج   با

در مدل مستقیم معنادار شد امدا   آمدهدستب آنک  ضریب مسیر    ب   توج   بادار است. از طرفی  عنیم

 تأثیرتوان نتیج  گرفت ک  متغیر رضایت شغلی  -در مدل میانجی معناداری خود را از دست داد می

 .  کندمیکامل میانجیگری  طورب سبک مدیریت بر عملکرد شغلی را 

 ای فرعی:  ه فرضی

 دارد.  تأثیرشهر سقز مدیریت بر عملکرد شغلی معلمان ابتدایی  هایسبکفرضی  فرعی اول: 
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 مدیریت بر عملکرد شغلی  هایسبک تأثیرو ضرایب مسیر  t-Values: ضرایب  5نمودار شماره 

  

 رهبری بر عملکرد شغلی معلمان   هایسبکانوا   تأثیر: 4جدول شماره  

 متغیر   ßضریب مسیر   tمقدار  نتایج 

عملکددرد شددغلی                       مدارانسددانسددبک مدددیریت  304/0  04/3 تائید 

 معلمان  

عملکدرد شدغلی                       وظیفد  مددارسبک مدیریت   054/0  546/0 رد 

 معلمان 

  

داری بدر عندیم  تدأثیر  مدارانسدانمدیریت فقدط سدبک    هایسبکاز بین    4با توج  جدول شماره  

 باشددمی 04/3آن برابر با  tو مقدار 304/0عملکرد شغلی معلمان دارد ک  ضریب مسیر آن برابر با  

 دار است . عنیم/.01ک  

 دارد.  تأثیرمدیریت بر رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهر سقز  هایسبکفرضی  فرعی دوم: 

  



 91  ❑     یشغل تیرضا یابه نقش واسطه با توجه   رانیمد تیریمعلمان بر اساس سبک مد یعملکرد شغل ینیبش یپ

 

 مدیریت بر رضایت شغلی  هایسبک تأثیرو ضرایب مسیر  t-Valuesضرایب :6نمودار شماره 

 

 رهبری بر رضایت شغلی معلمان   هایسبکتأثیر انوا  : 5جدول شماره  

مسدیر   tمقدار  نتایج  ضریب 

ß  

 متغیر 

 رضایت شغلی                         مدارانسانسبک مدیریت  5۹0/0  572/8 تائید 

 رضایت شغلی                        وظیف  مدارسبک مدیریت  073/0  ۹82/0  رد 

  

داری بدر عندیم  تأثیر  مدارانسانمدیریت فقط سبک    هایسبکاز بین    (5)جدول شماره    ب   توج   با

 باشد می 572/8آن برابر با   tو مقدار    5۹0/0رضایت شغلی معلمان دارد ک  ضریب مسیر آن برابر با  

 دار است . عنیم 01/0و درحد 

 دارد.  تأثیرای رضایت شغلی بر عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهر سقز ه فرضی  فرعی سوم: مفلف

  

رضایت شغلی بر عملکرد شغلی ضریب بتا و آزمون تی   ایه هرکدام از مفلف  تأثیربررسی    منظورب 

 است .  شدهدادهنشان  6و جدول شماره 7هرکدام از متغیرها در نمودار شماره 
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ای رضایت شغلی بر عملکرد  ه  مفلف تأثیرو ضرایب مسیر  t-Values: ضرایب    7نمودار شماره

 شغلی 

  

 

 رضایت شغلی بر عملکرد شغلی معلمان ای  ه : تأثیر انوا  مفلف 6 جدول شماره  

 متغیر  ßضریب مسیر   tمقدار   نتایج 

 ماهیت کار                      عملکرد شغلی  0/ 1۹0 75/2 تائید 

 سرپرست                       عملکرد شغلی  0/ 101 ۹2/0 رد 

 محیط کار                      عملکرد شغلی  0/ 08۹ 0/ ۹67 رد 

 عملکرد شغلی         همکاران                0/ 118 1/ 522 رد 

 حقو  و مزایا                  عملکرد شغلی  0/ 175 77/1 رد 
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 تدأثیری ماهیدت کدار  ای رضایت شدغلی فقدط مفلفد ه از بین مفلف(  6)  هجدول شمار  ب   توج   با 

آن برابر بدا   tو مقدار    1۹0/0داری بر عملکرد شغلی معلمان دارد ک  ضریب مسیر آن برابر با  عنیم

 دار است . عنیم 01/0ک  درحد  باشدمی 75/2

 یری گنتیج بحث و 

سبک مدیریت بر عملکرد شغلی معلمان ابتددایی های پژوهش حاضر نشان دهنده آن بود ک   یافت 

متغیدر میدانجی در  تدأثیردارد. برای بررسی  تأثیرنقش میانجی رضایت شغلی   ب   توج   باشهر سقز  

شدد کد  ابتدا تأثیر مستقیم سبک مدیریت بر عملکرد شغلی را بدون حضور متغیر میانجی بررسدی 

کد  ضدریب آن طورید شغلی معلمدان دارد ب داری بر عملکرسبک مدیریت تأثیر معنی  نشان داد،

دار است، لدذا تدأثیر مسدتقیم سدبک معنی  01/0ک  در حد  44/4آن برابر با    tو مقدار    320/0برابر  

منظور بررسی تأثیر متغیر میانجی رضایت شغلی ب شود. مدیریت بر عملکرد شغلی معلمان  تائید می

دهد ک  آمده نشان میدستک  نتایج ب  شدبر عملکرد شغلی معلمان، متغیر میانجی را در مدل وارد 

 /. 218تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد برابر با و  553/0تأثیر سبک مدیریت بر رضایت شغلی  برابر با 

 توج   است ک  با 1۹2/0سبک مدیریت بر عملکرد معلمان برابر با   باشند. تأثیردار میاست ک  معنی

آمده دسدتب   tب  مقدار    توج   دار نیست. باباشد تأثیر آن معنیمی  ۹6/1تر از  پایین  tب  آنک  مقدار  

 توجد   دار است. از طرفی بامعنی  01/0ی مسیرها درحد  شود ک  هم گیری میدر مدل کلی نتیج 

آمده در مدل مستقیم معنادار شد اما در مدل میانجی معناداری خود را دستمسیر ب ب  آنک  ضریب  

توان نتیج  گرفت ک  متغیر رضایت شغلی تأثیر سبک مدیریت بر عملکرد شغلی را از دست داد می

تحت عنوان بررسی نقدش   (13۹5فرجی،  )در پژوهشی ک  توسط.  کندطور کامل میانجیگری میب 

شغلی در تعیین رابط  بین سبک مدیریت و عملکرد معلمان مقطع ابتدایی منطق  ای رضایت  واسط 

مدار با بعد ماهیدت کدار و همکداران از   درود زن انجام گرفت نتایج آنک  بین سبک مدیریت رابط 

مددار بدا   ی معناداری وجود دارد، همدنین بدین سدبک مددیریت وظیفد ابعاد رضایت شغلی رابط 

ی معنادار منفی وجود دارد. از بین ابعاد همکاران از ابعاد رضایت شغلی رابط بعدهای ماهیت کار و  

ی مثبت و معناداری وجود دارد و بدین رضایت شغلی، تنها بعد ماهیت کار با عملکرد معلمان رابط 

ی معناداری وجود ندارد. بعد ماهیت کار قدادر بعدهای دیگر رضایت شغلی با عملکرد معلمان رابط 
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باشد ب  نحوی با مدار با عملکرد کارکنان می  ی بین سبک رابط ای در رابط ی نقش واسط ب  ایفا

 نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. 

مداران  بر عملکرد شدغلی معلمدان و رضدایت ها نشان داد سبک رهبری انسانطور ک  یافت همان 

 شغلی معلمان تأثیر دارد .

معنداداری بدر  تدأثیر  گرفدتمیبا عملکرد قرار    دودوب   یرابط متغیر سبک مدیریت در    ک هنگامی

عملکرد معلمان داشت اما با وارد شدن متغیر میانجی رضایت شغلی، ضریب معناداری ایدن رابطد  

ب  نقش رضایت شغلی معلمان  اشاره نمود. استفاده از   توانمیدر تبیین این یافت     یافتمیکاهش  

مدارس نتایج مثبتی در آمدوزش دارد و کیفیدت کدار را بداال   یادارهمداران  در  هبری انسانسبک ر

، فضای دلپذیر در محیط مدرس  و بین معلمان و مدیر ایجداد شودمیافراد تقویت    یروحی ،  بردمی

تعاون و همکاری بدین   یروحی و افزایش    یابدمی،تعارض و دشمنی بین همکاران کاهش    شودمی

افزایش رضایت شدغلی و عملکدرد   درنتیج و    وریبهرهاران و مدیر باعث افزایش اثربخشی و  همک

برای افدزایش انگیدزه و  هاییروششغلی در بین معلمان خواهد شد. هر سازمان و نهادی ب  دنبال 

، بداال هداروشسازمان افزایش یابد یکی از ایدن    وریبهرهتا    باشدمیعملکرد شغلی کارکنان خود  

؛ با باال بردن حقو  و دستمزد معلمان، بهبدود باشدمین رضایت شغلی در کارکنان آن سازمان  برد

روابط بین مدیر و معلمان، بهبود روابط بین همکاران، افزایش رفاهیات برای آندان، بهبدود محدیط 

زهای وسایل و لوازم کافی در اختیار معلمان و تمامی مواردی ک  باعث ارضای نیا  قرار دادنمدرس ،  

در باال بردن رضایت شغلی در بین معلمان مفثر باشدد؛ بدا افدزایش رضدایت   تواندمیمعلمان شود  

و موفقیدت بیشدتر سدازمان  وریبهدرهباعدث  درنتیج شغلی، عملکرد شغلی نیز باال خواهد رفت و  

، خواهد شد. ناراضی بودن معلمان از حقو  و دستمزد، تعارض بین مدیر و معلمان  وپرورشآموزش

تعارض بین همکاران در یک مدرس  ،مناسب نبودن محیط و فضای آموزشی، تبعیض بین معلمدان 

منفی داشت  باشدد و بدر  تأثیربر رضایت شغلی و عملکرد شغلی معلمان  تواندمیاز سوی مدیر و ... 

 روی نتایج کار مفثر است . 
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 ای فرعی ه فرضی

 دارد.  تأثیرمدیریت بر عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهر سقز  هایسبکفرعی اول:  یفرضی 

داری بدر عنیم  تأثیر  مدارانسانمدیریت فقط سبک    هایسبکای پژوهش از بین  ه یافت  ب   توج   با

معنداداری   تدأثیربر عملکرد شغلی معلمدان    وظیف  مدارعملکرد شغلی معلمان دارد. سبک مدیریت  

. ایدن شدودمیمداران  باعث بهبود عملکرد شغلی معلمان  دیریت انسانندارد. بدین معنا ک  سبک م

بد  ایدن نتیجد  کد   (13۹4)قاسمی، ویسی و خوشکالم   ،یپور سلطانای پژوهش  ه تحقیق با یافت

دار عنیشهرستان مریوان م بدنیتربیتبین سبک مدیریت و عملکرد شغلی معلمان   رسیده بودند ک 

 است، همخوانی دارد. 

در  (13۹4 )اللهدیروحجاللی و  (، 13۹4 )، پروین(13۹0 )همدنین تحقیق حاضر با تحقیق مرزبان

در  (13۹4(ب  نقل از رجب زاده، لسانی و مطهری ندژاد)  ۹6  ۹)سرجیوانیهای  یافت داخل ایران و با  

و  (13۹5)جغتایی (، 13۹6)داللهیمیرزایی و عب  هایتحقیقخارج ایران همخوانی دارد. همدنین با 

 ناهمخوان است.  (13۹3 )خادم لودانشیان 

رهبدری  هایسدبکی رهبری موقعیتی فیدلر کارایی گروه بستگی ب  همداهنگی بدین طبق نظری 

اینک  محیط سازمان چگون  است و چ   ب  توج  بامدیران و نیازهای محیطی دارد؛ یعنی یک مدیر  

، باشدمیو طبق چ  نو  سبک رهبری دارای بازدهی و عملکرد بهتری    کندمینو  سبکی را طلب  

مداران ، سدبک باید سبک رهبری مناسب را برگزید. طبق نتایج این پژوهش سبک مدیریت انسدان

دوستان   یرابط مداران  بیشتر بر ان؛ زیرا در سبک مدیریت انسباشدمیمدیریت مورد انتظار معلمان  

؛ همدندین در ایدن شدودمیکارکنان) تأکیدد  (بین مدیر و معلمان  کارتقسیمو    آمیزمحبت،صمیمی،  

کد  هریدک   دهدمیو توضیح    کندمیمعلمان) را برای آنان تعری   (سبک مدیر نقش اعضای گروه

م دهند و چد  وقدت و کجدا و چگوند  را در کنار همکاران خود الزم است ک  انجا  هاییفعالیتچ   

مدرس )را انجدام دهندد. در چندین (ا عملی شوند و هم  باهم کارهای مربوط ب  آن سازمانه وظیف

کارایی بیشتری خواهند داشت و درنتیج  عملکرد شغلی آنان نیز بهتر خواهد شد؛ و فضایی معلمان  

گفدت کد   تدوانمیبا عملکرد شغلی معلمدان   وظیف  مدارمعنادار نبودن سبک مدیریت    ب   توج   با

معلمان سازگار نیست و  یباروحی معین و روش دستور دهی  یمحدودهو ایجاد یک    وظیف  مداری



 1401  تابستان  ، چهارم ، شماره  سيزدهم سال    -  تحقيقات مديريت آموزشي پژوهشي  -فصلنامه علمي  ❑96

اگر مدیران  از سبک  وپرورشآموزشدرنتیج  در  دن عملکرد شغلی آنان خواهد شد.باعث پایین آم

 . دهندمیمداران  استفاده کنند معلمان عملکرد شغلی باالتری را از خود نشان مدیریت انسان

 دارد.  تأثیرمدیریت بر رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهر سقز  هایسبکفرعی دوم:  یفرضی  

داری بدر عنیم  تأثیر  مدارانسانمدیریت فقط سبک    هایسبکای پژوهش از بین  ه یافت  ب   توج   با

و  باشدیم 57/8 آن برابر با tو مقدار 5۹0/0رضایت شغلی معلمان دارد ک  ضریب مسیر آن برابر با 

 دار است . عنیم01/0درحد 

معنداداری بدر رضدایت   تدأثیر  t  ۹82/0و مقدار    073/0با ضریب مسیر    وظیف  مدارسبک مدیریت  

 شغلی معلمان ندارد. 

خزعلی و  ؛(13۹5)کتایآزاد و  آرام  یفقبهجت،  (؛138۹)قلی زاده؛ (13۹0  )آهرنییاد  نتایج  یافت  بااین  

در داخل   (13۹3  )و رضوانی  (1388  )کلدی    ؛  (13۹4)عیدی، لقمانی و سرآوردی    ؛  (13۹4)جووری

  ؛(2013 )3کورب و آکنتیند ؛ (2015 )2تپرت و تونا   ؛(1۹۹1  )1ایران و همدنین با تحقیقات دیکسون

بدا   پژوهشی  ک   (13۹6  )احمدی  . اما با یافت  های  در خارج از ایران همخوانی دارد  ؛  (2002  )4کیم

رضایت شدغلی آموزگداران  آن با میزان  یرابط مدیریتی مدیران مقطع ابتدایی و    هایسبکن  عنوا

و رضدایت شدغلی   رابطد  مدداربین سدبک رهبدری    داده بود و ب  این نتیج  رسیده بود ک   انجام  

 داری وجود ندارد؛ ناهمخوان است.  عنیآموزگاران همبستگی م

و   نیترتیدبااهمعوامل متعدد و مختلفی بر رضایت شغلی مفثرند، اما در این میان عامدل رهبدری  

؛ چراکد  اجدرای دیدنمایمعاملی است ک  نقش بسزایی در تحقق رضایت شغلی ایفدا    نیترباارزش

و  مستلزم وجود مدیرانی توانمند و کارا است و اگر مدیران در ایفای نقش  یابرنام هر    زیآمتیموفق

آن مستقیم  ا عاید گروه   بارانیزرسالت خود کوتاهی کنند و ب  اهداف موردنظر دست نیابند، نتایج  

 . سروکار دارندیا سازمانی است ک  با آن 

دریافت ک  زمانی ک  مدیران مدارس توجد  خدود را بد    توانمیای این پژوهش  ه یافت  ب   توج   با

، معلمدان احسداس تبعبد ای انسانی مسائل معلمان و برقراری روابط متقابل معطوف کنندد؛ ه جنب

 
1. Dixon 

2  . Tepret& Tuna 

3. Korb, & Akintunde  .  

4 . Kim 
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رضایت شغلی بیشتری خواهند داشت و همدنین رضایت شغلی معلمان با کداربرد سدبک رهبدری 

خواهدد شدد. در سدازمان مهمدی چدون   ترکینزدمطلوب    یج ینتو ب     افت یشیافزامداران   انسان

 عنوانبد را در جامع  بر عهده دارد باید از افرادی    وتربیتتعلیمخطیر    یف یوظک     وپرورشآموزش

بدا اسدتفاده از   یحت دمداران  را داشدت  باشدند؛  مدیر استفاده شود ک  ویژگی مطلوب مدیریت انسان

مداران  بین مدیران سدطوح مختلد ، ایدن رهای انسانمختل ، مانند آموزش و تقویت رفتا  یاهراه

و درنتیجدد   افتدد یشیافزا وپرورشآمددوزششددرایط فددراهم شددود؛ تددا رضددایت شددغلی معلمددان در 

 .  شودمیناشی  وپرورشآموزشارتقاء یابد؛ زیرا پیشرفت و ترقی جامع  از پیشرفت  وتربیتتعلیم

 تدأثیرای رضایت شغلی بر عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهر سدقز ه فرعی سوم: مفلف  یفرضی  

 دارد. 

ای رضایت شغلی بر عملکرد شغلی ضریب بتا و آزمون تی ه هرکدام از مفلف  تأثیربررسی    منظورب 

جدول   ب   توج   بااست.    شدهدادهنشان    (6)یشمارهو جدول  (7)هرکدام از متغیرها در نمودار شماره  

داری بر عملکدرد عنیم  تأثیری ماهیت کار  ای رضایت شغلی فقط مفلف ه بین مفلف  ( از  6)یشماره

باشد ک  درحد می75/2آن برابر با  tو مقدار  1۹0/0شغلی معلمان دارد ک  ضریب مسیر آن برابر با  

سرپرست، محیط کار، همکاران و حقدو  و (ای رضایت شغلیه مفلف  ی یبقدار است و  عنیم  01/0

 .رندمعناداری ندا تأثیرمزایا) بر عملکرد شغلی معلمان 

 (13۹4  )احمدی باالدهی و همکاران  (؛  13۹6  )طاهری گودرزی(؛  13۹5فرجی،  این یافت  با نتایج )

غلی و بین متغیرهای انگیزش شد دریافت  بودند ک   (، 13۹2 )امرائی و جابر انصاری.  همخوانی دارد

معنادار و مستقیمی وجود دارد. همدنین بین متغیرهدای رضدایت شدغلی و   یرابط عملکرد شغلی  

 . باشدمیب  نحوی با تحقیق حاضر همخوان این یافت     مستقیمی وجود دارد؛  یرابط عملکرد شغلی  

، دارگل رضایت شغلی و عملکرد آموزشی معلمان منطق     یرابط در پژوهش بررسی    (13۹0آزادی،  )

از  ترپدایینک  میزان رضایت شغلی معلمان و سطح عملکرد آموزشی آنان   افتیدستب  این نتیج   

همکاران، (سطح مطلوب بوده است. همدنین بین عملکرد آموزشی معلمان با ابعاد رضدایت شدغلی

اری وجود دارد. بین رضایت شغلی و عملکرد آموزشی مثبت و معناد یرابط محیط کار و سرپرست)  

از دیدگاه معلمان برحسب بومی و غیربومی، جنسیت، مدارک تحصیلی مختلد  و وضدعیت تأهدل 

کدار تفداوت معنداداری بدین   یسدابق آنان تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما ازنظر معلمان برحسب  
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  از این نظدر کد  در تحقیدق حاضدر فقدط رضایت شغلی و عملکرد آموزشی وجود دارد ک  یرابط 

. اما دیگر یافت  این پژوهش  ک  نشان معناداری دارد  یرابط ماهیت کار با عملکرد شغلی   یمفلف 

معندادار دارد بدا  یرابطد ای همکاران، محیط کار و سرپرست بدا عملکدرد شدغلی ه مفلفداده بود  

 ای این تحقیق ناهمخوان است. ه یافت

نیروی انسانی و یک عامل تأثیرگذار بر تدریس و عملکدرد   نیترمهمو    نیتریاصل  عنوانب معلمان  

برای برخورداری از عملکرد شغلی باال باید از رضایت  وپرورشآموزشآموزشی در سطح مدارس در 

 تواندمیشغلی معلمان در یک منطق     شغلی باالیی برخوردار باشند؛ زیرا پایین بودن میزان رضایت

تأثیر بگذارد و ممکدن اسدت   هاآنباعث پایین آمدن عملکرد شغلی آنان شود و بر کیفیت آموزش  

کاهش  هاآنعدم رضایت شغلی معلمانشان تأثیرپذیر شوند و میزان یادگیری    ج یدرنت  آموزاندانش

شغلی باعدث افدزایش عملکدرد شدغلی و   یابد؛ و کیفیت آموزشی آن منطق  پایین آید؛ زیرا رضایت

متقابل دارند البت   تأثیرو این دو بر همدیگر  آوردیمعملکرد شغلی موجبات رضایت شغلی را فراهم 

متغیری هستند کد    یهاپاداشهاتی وجود ندارد بلک     یارابط بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی  

باید از معلمانی کد  رضدایت شدغلی بیشدتری   وپرورشآموزشکلی سازمان  طورب .  کنندیممداخل   

داشت  باشند استفاده کند. همدنین سازمان باید ب  طر  مختل ، مانند اعطای پاداش، تشدویق و... 

در جهت افزایش رضایت شغلی معلمان خود کوشا باشد تا در پی آن انتظارات جامع  کد  عملکدرد 

پایدار ایجاد گردد؛ زیرا رضایت شغلی معلمان  یوسع تاست محقق شده و   وپرورشآموزشمطلوب  

است برای ارتقای آموزش و افزایش کیفیت تددریس آندان کد  ایدن در راسدتای ارتقدای   یال یوس

مدارسی ک  معلمانش از رضایت شغلی بداالتری برخدوردار   شدهثابتعملکرد شغلی است. در عمل  

 ملکرد مدرس  نیز بهتر و باالتر است. هستند از عملکرد شغلی بهتری هم برخوردارند و ع

ب  عدم همکاری برخی از مدیران و معلمان در تکمیل سریع   توانمیاین تحقیق    یهاتیمحدوداز  

 کاراند محافظ کاری و کمبود وقت،    یمشغل ب  دلیل    هاآنا و تحویل کامل  ه پرسشنام  موقعب و  

محرماند  نبدودن    انداًیاحبدا مددیر و یدا  جواب دادن بعضدی از معلمدان بد  دلیدل ارتبداط بیشدتر  

ناشدی از درک   یرواقعدیغ  یهاپاسدخ  یارائد و همدنین احتمدال    اندشدهعیتوزایی ک   ه پرسشنام

 نادرست سفاالت ب  دلیل استفاده از پرسشنام  اشاره نمود.

 



 99  ❑     یشغل تیرضا یابه نقش واسطه با توجه   رانیمد تیریمعلمان بر اساس سبک مد یعملکرد شغل ینیبش یپ

 

 

   پیشنهادهای پژوهشی 

لذا پیشنهاد   شدیم  تررن کمسبک مدیریت    تأثیرآنک  با حضور متغیر رضایت شغلی    ب   توج   با-1

 ک  مدیران جهت ارتقای رضایت شغلی معلمان تالش بیشتری انجام دهند .  شودمی

معنداداری بدر عملکدرد معلمدان  تدأثیردر سبک مدیریت مدیران  مدارانسانآنک  بعد  ب   توج   با-2

 مدارانسدانک  مدیران جهت انجدام امدر مددیریت خدود از سدبک   شودمیداشت  است لذا پیشنهاد  

 استفاده کنند. 

خود عالوه بدر پرسشدنام  از ابزارهدای دیگدری مانندد مصداحب ،   یهاپژوهشپژوهشگران در    -3

 اطالعات استفاده شود.  یآورجمعمشاهده و ... جهت 

 

 فارسی منابع 

مدیریت مدیران با رضایت شغلی و سالمت    های سبکبین    یرابط    (. 13۹0.)آهرنییاد،    •

تحصیلی سال  در  بوکان  شهر  مدارس  معلمان  یزد،  8۹-۹0روانی  دانشگاه    نام  ان ی پا . 

 تربیتی، بوکان.  یشناسروان   کارشناسی ارشد   ی درج  جهت دریافت  

ا • معلمان    یرابط  بررسی    (. 13۹0.) آزادی،  آموزشی  عملکرد  و  شغلی    یمنطق  رضایت 

سا   دارگل   شیراز،  8۹-۹0در  دانشگاه  در    نام  ان ی پا .  ارشد  مدیریت    ی رشت  کارشناسی 

 ، شیراز.  یشناسروان ، دانشکده علوم تربیتی و آموزشی 

محمد  دیسع  ،یاحمد • ها  یبررس(.13۹4.)ن ی تهم  ،ی و  مقطع    رانیمد  یت یریمد  یسبک 

  ت یریعلوم مد   ی کنفرانس مل  ن ی آموزگاران،اول  ی شغل  تیرضا   زان یو رابط  آن با م  یی ابتدا

ر  نینو برنام     ران،تهران یا  داریپا   یزیو 

،.https://civilica.com/doc/416161  

(. بررسی رابط  بین انگیزش شغلی، رضایت شغلی و  13۹2جابرانصاری, م. )و    م   ،امرائی •

شغلی.   مدیریت،  عملکرد  مباحث  ارتقای  راهکارهای  بررسی  ملی  همایش  دومین 

 : دانشگاه آزاد اسالمی. گدساران   حسابداری و مهندسی صنایع در سازمان ها. 
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ک • پور،  محسن  و  ف  بررسی  ( 13۹2.)امین،  هیجانی    تأثیر .  شغلی  ر  بر هوش  ضایت 

 (. 5۹-71ص )ماهنام  مهندسی مدیریتکارکنان . 

(. بررسی رابط  ی بین کیفیت  13۹4حسینو, م. )  و  ا   ،بخشنده  ،م  ؛ س  ،احمدی باالدهی  •

والتون.   مدل  بر  رویکرد  با  انسانی  منابع  بهره وری  و  بین  زندگی کاری  اولین همایش 

   . المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالشها 

(. عوامل مفثر بر رضایت شغلی معلمان زن  13۹5آزاد یکتا, م. )  ؛ فقی  آرام, ب  ؛ا.  ،بهجت •

  ص، 17،شماره7:دورهفصلنام  آموزش، مشاوره و روان درمانی ابتدایی اسالمشهر.  مقطع  

 . 106-۹2ص 

نژاد • )،ترابی  کارکنان  13۹4ن.  شغلی  عملکرد  و  انگیزه  بر  شغلی  مهارت  تأثیر  برسی   .)

 دانشگاه هرمزگان.   پایان نام  کارشناسی ارشد. شرکت گاز استان هرمزگان.  

(. بررسی نو  یادگیری، سبک رهبری و فرهن  یادگیری سازمانی بر  13۹4ن. )   ،پروین  •

 دانشگاه ارومی .   ناسی ارشد پایان نام  کارش . عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومی 

(. رابط  ی بین سبک رهبری  13۹4خوشکالم, ا. )و    ویسی, م  ؛ ح  ،قاسمی ؛ح،پورسلطانی •

مریوان شهرستان  بدنی  تربیت  معلمان  شغلی  عملکرد  و  بین    مدیران  کنفرانس  اولین 

حسابداری  و  مدیریت  صنایع،  مهندسی    .المللی 

،502401https://civilica.com/doc/. 

غ • ن  ؛توکلی،  ا  شهامت،  نژاد،  اوجی  خودکارآمدی    .( 13۹4).و  با  سازمانی  هوش  رابط  

 . جیرفت  شهر  متوسط   دبیران  شغلی  آموزشی رضایت  مدیریت  در  نو  :  رهیافت 

   213-228. ،ص ص ، 8،شماره 2دوره 

رابط  رضایت شغلی پزشکان مرد    (.13۹4)مهدی ، آ،. و نویدیان،  .؛خدابخشی کوالیی، آ  •

پژوهش پرستاری، دوره دهم،  .   هاآن با رضایتمندی زناشویی و کیفیت زندگی همسران  

   8۹-۹۹.،ص،صشماره سوم 

اعرابی  رابینز،   • م.  و  پارسائیان،  سازمانی  (. 1385.)ا  .  و    ها  ینظرمفاهیم،    رفتار 

 فرهنگی.    ی ها پژوهش دفتر  )  کنندگانن ی تدوکاربردها
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• ( م.  شهرستان  13۹3رضوانی,  معلمان  رضایتمندی  و  مدیریت  سبک  رابط   بررسی   .)

 دانشگاه آزاد اسالمی.   ،پایان نام  کارشناسی ارشد شاهرود. 

(. رابط  درک معلمان از  13۹4. )ن ینژاد, حس  ی , مطهری, مهد ی, لسان  یرجب زاده, راض •

اثربخش  ر ی مد  ی آموزش  ی رهبر  یرفتارها  آن   ی با  نگرش  تغو  ب   نسبت  .  یسازمان   ر ییها 

مد   ی رهبر   ی ها پژوهش   :doi.  176-14۹(,  5)2,  ی آموزش   ت ی ر ی و 

10.22054/jjjjj.2017.2622.1063   

 .   راهبردهای مدیریت. انتشارات فن و هنر، چاپ اول، پاییز   ( 1384) رحمان سرشت، ح.  •

 و دوم.   ست ی . تهران: سمت، چاپ ب ت، ی ر ی اصول مد (.  13۹0)    ان،یرضائ •

تق • بسی زوار,  شبان  مهدمی,  فرناز,  ) زادهی ,  جعفر.  پ1400,  شغل   ین یب  شی (.    ی عملکرد 

  ن ی نو  ی ها ش ی. اند ران یمد   ی و سبک رهبر  ی روان شناخت  یمعلمان بر اساس توانمندساز

 :doi. 173-153(,  1)17, یتیترب

•  10.22051/jontoe.2021.18898.2099 
• ( با عملکرد  13۹3دانشیان خادملو, م.  تعهد سازمانی  رابط  ویژگی های شخصیتی و   .)

تهران.   شهر  ابتدایی  استثنائی  مدارس  در  شاغل  زن  معلمان  در  نام   شغلی  پایان 

 . تهران کارشناسی ارشد دانشگاه  

 . تهران: ایران.  و فنون تدریس   ها روش کلیات    (.1387 .) صفوی، ا •

بابایی،  .صمدی   • و  ح.،  میارکالئی،  صمدی  ح.،  رفتار    (.13۹4)  میارکالئی،  رابطث 

هالل  جمعیت  نساجی  صنایع  کارکنان  در  شغلی  رضایت  و  سازمانی  احمر  شهروندی 

ایران.   اسالمی  نجات جمهوری  و  امداد  پژوهشی  علمی  -102(. صص1) 7  . فصلنام  

113  . 

روح  • عبدالعلی,  احمدعلی.  جاللی,  تحول 13۹4)الهی,  رهبری  تاثیر  عملکرد  (.  بر  آفرین 

با میانجی  در  خطمشی  .گری درگیری شغلیشغلی اعضای هیات علمی  گذاری عمومی 

   .16-1(13۹4)بهار و تابستان  ( 18و   17) پیاپی 1  ،6شماره  ,مدیریت 
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(. بررسی رابط  ی بین تفکر فلسفی و کمال گرایی مثبت با عملکرد  13۹5جغتایی, م. )  •

 آزاد.   دانشگاه   پایان نام  کارشناسی ارشد   معلمان متوسط  دوره ی دوم. شاهرود:شغلی 

(. بررسی رضایت شغلی کارکنان از سبک رهبری مدیران.  13۹4جووری, ب. )؛ا  ،خزعلی •

 . 111-126،ص،ص4دوره1: شمارهمطالعات زن و خانواده 

) ا  ،  این  یعابد • ب13۹۹.  رابط   آموزش  یرهبر  های سبک  نی(.  ترب  ی راهبران  با    یت یو 

مدارس چندپا  ی شغل  تیرضا ابتدا   یمعلمان  تالش.    ییدوره    ی آموزش   ی رهبر شهرستان 

 . 42-2۹(, 1)1,  ی کاربرد 

مع •  ، نژاد  اولو  . (  13۹6).  ارف  و  مفلف    یبندت یشناسایی  مدیران    یهااز  شایستگی 

  ، اسالمی  مدیریت  بر  تأکید  با  مدرس    دوفصلنام  دو  مدارس  (:  5)   1،    مدیریت 
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 تهران: نشر روان.  ،ی آموزش   ت ی ر ی مد   و اصول   ی نظر   ی مبان (.  13۹5) . ،   عالق  بند •

ا  • سرآوردی،  و  م.  لقمانی،  ح.،  بر  پیش   (.13۹4  .)عیدی،  کارمندان  شغلی  رضایت  بینی 

  نام  پژوهش اساس رفتار اخالقی مدیران ادارات ورزش و امور جوانان استان کرمانشاه . 

   . 201-210، مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 

تقواح،  انیغفور  • و جاللی، ط   یی، ,  ب  ی بررس.(13۹۹).م  مد   نی رابط     ران یمد   ت یریسبک 

اولین همایش  معلمان.    ی شغل  یو دلبستگ   مندیرضایت با عملکرد،  یی مدارس مقطع ابتدا

 /1151581https://civilica.com/doc ، ملی آسیب شناسی روانی،اردبیل 

بررسی رابط  بین تعارض و عملکرد شغلی کارکنان    (.138۹)  . ، آغفوریان، ه.  فالمرزی •

   .35-4۹ص . ص،۹،شماره2دوره : سازمانی -شناسی صنعتی فصلنام  تازه های روان .

  ران، یمد  ی آموزش  ی رهبر  ان ی ارتباط م  ی(. بررس 1400.), می صالح  ؛ م،  احمدنژاد؛ج  ی، فتح •

  ت ی ر ی . مد ی مدل معادالت ساختار   کرد ی رو آنان:    ی شغل  تی معلمان و رضا   یجمع   ی کارآمد

 . 20-40(,  2) ۹, مدرس  



 103  ❑     یشغل تیرضا یابه نقش واسطه با توجه   رانیمد تیریمعلمان بر اساس سبک مد یعملکرد شغل ینیبش یپ

 

م  • نقش    (.13۹5  .)فرجی،  سبک    ایواسط بررسی  بین  رایط   تعیین  در  شغلی  رضایت 

منطق    ابتدایی  مقطع  معلمان  و عملکرد  ارشد .  درود زن مدیریت  کارشناسی  نام     پایان 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.  

خانواده بر    -خانواده و حمایت کار-(. بررسی تأثیر تضاد کار13۹6طاهری گودرزی, ح. ) •

ایران.   حفاری  ملی  شرکت  کارکنان  شغلی  عملکرد  و  شغلی   Humanرضایت 

Resource Management in the industry جلد   33شماره    ۹, 

 . 132-111صص

  ت ی ر ی مد   ی مل   ش ی هما در مدارس،   نینو  تیری (. سبک مد13۹6.)د  ،یم و عبدالله  ،یی رزایم •

سازمان  برون    ی درون  و 

 https://civilica.com/doc/660254،تهران، ی سازمان 

بررسی نقش فرهن  اعتماد در عملکرد معلمان مدارس ابتدایی    (.13۹1)  کمالی، س.میر •

   22-38،سال یازدهم، ص  42، شماره فصلنام  نوآوری های آموزشی شهر تهران .

ترجم     ،ی کاربرد منابع انسان   ، ی رفتار سازمان   ت ی ر ی مد   .(13۹3).ک ،  و بالندارد  پ  ،ی هرس •

 . ر یکب ریعالق  بند. تهران: انتشارات ام ی عل

(. بررسی تاثیر سبک های رهبری بر رضایت شغلی کارکنان نیروی  138۹قلی زاده, م. ) •

 . 45-2۹, ص. دو ماهنام  توسع  انسانی پلیس معاونت طرح و برنام  و بودج  ناجا.  

،    قهرمان • اولو  . (  13۹8).  منژاد  و  مفلف    یبندت یشناسایی  مدیران    یهااز  شایستگی 

  ، اسالمی  مدیریت  بر  تأکید  با  مدیریت مدارس  مدرس   و  مدیریت  مجل   (:  5)  1،  دو 

172 _151 . 

وظیف  مدار( و حمایت    -(. رابط  بین سبک های رهبری )رابط  مدار 13۹0مرزبان, م. ) •

پایان نام   ادراک شده از سوی سازمان با عملکرد شغلی شهرک صنعتی آبباریک فارس.  

 دانشگاه آزاد مرودشت.   ارشد   کارشناسی 
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ح • اسالمی،  و  ش.  زاده،  نایب  ش.،  بر    تأثیر  (.13۹4  .)یوسفی،  شغلی  های  استرس 

 . ایران رضایت شغلی حسابداران  -53ص،  3، شماره  12، دوره  دو ماهنام  سالمت کار 

46 . 
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