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چکیده
هدف از انجام این پژوهش پیشبینی عملکرد شغلی معلمان ابتدایی بر اساس سبک مدیریت مددیران و باتوجد بد
نقش واسط ای رضایت شغلی بود .جامع ی آماری ،کلی ی معلمان ابتدایی شهر سقز بود ک تعداد آنها برابر بدا 633
نفر بودند  .حجم نمون با استفاده از فرمول کوکران و روش نمون گیری خوشد ای  23۹نفدر بد دسدت آمدد .روش
پژوهش ب شیوهی توصیفی  -پیمایشی انجام شد .ب منظور جمعآوری دادههای پژوهش از پرسشنام های رضایت
شغلی اسمیت ،کندال و هالین ،سبک مدیریت لوتانز و عملکرد شغلی پاترسون در جهت سدنجش اسدتفاده گردیدد.
جهت تحلیل دادهها از آزمونهای توصیفی و استنباطی استفاده شد .نتایج ب دستآمده حاکی از این است ک سبک
مدیریت تأثیر معنیداری بر عملکرد شغلی معلمان دارد ب طوریک در حد  0/01معنیدار اسدت .از بدین سدبکهای
مدیریت فقط سبک انسانمدار تأثیر معنیداری بر عملکرد شغلی و رضایت شغلی معلمدان دارد .از بدین مفلفد های
رضایت شغلی ماهیت کار تأثیر معنی داری بر عملکرد شغلی معلمان دارد .با واردکردن متغیر میانجی رضایت شدغلی
نتایج ب دستآمده نشان میدهد ک تأثیر سبک مدیریت بر رضایقهرت شغلی و تدأثیر رضدایت شدغلی بدر عملکدرد
شغلی معنیدار میباشند .تأثیر سبک مدیریت بر عملکرد شغلی معلمان برابر با ./1۹2برآوردشد ک تأثیر آن معنیدار
نبود .با توج ب مقدار  tب دستآمده در مدل کلی نتیج گیری میشود ک هم ی مسیرها درحد  ./01معنیدار است.
از طرفی با توج ب آنک ضریب مسیر ب دستآمده در مدل مستقیم معنادار شد اما در مدل میانجی معناداری خود را
از دست داد میتوان نتیج گرفت ک متغیر رضایت شغلی تأثیر سبک مدیریت بر عملکدرد شدغلی را بد طور کامدل
میانجیگری میکند.
کلیدواژه :سبک مدیریت ،عملکرد شغلی ،رضایت شغلی.

 . 1استادیار ،گروه علوم تربیتی ،واحد سقز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سقز ،ایران؛
 . 1گروه علوم تربیتی ،واحد سقز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سقز ،ایران
. 2کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه تهران،تهران ،ایران.
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مقدم و بیان مسئل
امروزه شاهد تحوالت گسترده و پیدرپی هستیم ک باعث میشود روزب روز ،مسدئولیت و وظدای
نهادها و سازمانهای اجتماعی سنگینتر شود .یکی از نهادهایی ک ارتباط مستقیم با این تحوالت
دارد و لزوماً باید با این تحدوالت هماهند

شدود ،آمدوزش و پدرورش اسدت .آمدوزش و پدرورش

مهمترین نهاد برآمده از متن جامع و درعینحال سازنده و تکامل دهندده آن اسدت و تدأثیر آن در
پیشرفت جامع  ،امری حیاتی و محسدوس اسدت (عدارف ندژاد ،)13۹7 ،در درون نظدام آمدوزش و
پرورش هر کشوری دوره ابتدایی از جایگاه ،حساسیت و اهمیدت بسدیار زیدادی برخدوردار اسدت و
درواقع مهمترین دورهی تحصیلی ب شمار میرود ،چراک شخصیت افراد در طی ایدن دوره شدکل
میگیرد و بستر رشد هم جانب دانشآموزان را فراهم میآورد .در مدارس سبک مددیریتی مددیران
میتواند تأثیر قابلمالحظ ای بر عملکرد ،رضایتمندی و دلبسدتگی شدغلی معلمدان داشدت باشدد.
مدیران با انتخاب سبک مدیریتی مناسب میتوانند نیروی انسانی را ب شکل مفثر درراه رسیدن ب
اهداف سازمانی ک همان آموزش و پرورش باشد هدایت و رهبری نمایند(قهرمان نژاد)13۹8،
در هر جامع ای آمدوزش و پدروش بد معندای رشدد تمدام تواناییهدا و اسدتعدادها ،پیدیددهترین،
دشوارترین و مفثرترین فرایند اجتماعی است ،چنانک تایتنزبیان میکند ک سازمانهای آموزشدی
یکی از اساسیترین سازمان ها هستند ک مسئولیت عظیم تعلیم و تربیت رسمی افراد جامعد را بدر
دوش دارند و در جهان نیز ملتهای مختل ب آموزش و پرورش ب عنوان یدک رکدن اساسدی در
پیشرفت خود مینگرند (تایتنز ،مولینار ،دالی و دیوس.)201۹ ،1
آموزش و پرورش رکن اساسی جامع ی انسدانی اسدت و یکدی از اهدداف عمددهی آن پدرورش و
آموزش کودکان و نوجوانان توسط معلمان و مدیران است .اولین قدم در جهدت رسدیدن بد کدادر
آموزشی موفق درک عواملی است ک بر کیفیت فعالیت آنهدا مدفثر اسدت .یکدی از ایدن عوامدل،
رضایت شغلی کارکنان است ،چراک رابط ی مستقیمی بین رضایت شغلی افدراد بدا عملکدرد آندان
وجود دارد و کسانی ک رضایت داشت باشند ،کار خود را بهتر انجام میدهند و تأثیر رضایت شدغلی
Tuytens., Moolenaar., Daly& Devos
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در سطح معلمان بیشازپیش خود را نشان میدهد و بنابراین الزم است نظام آموزشی بد موضدو
رضایت شغلی کارکنان ،بیشازپیش توج نشان دهد(توکلی ،شهامت و اوجی نژاد .)13۹4 ،رضایت
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،
صمدی میارکالئی و بابایی )13۹4 ،و حتی میتواند بر رضایت از زندگی ،سدالمت ههندی و بهبدود
کارکرد فرد و خانواده تأثیر داشت باشد (خدابخشی کوالیی ؛مهدی و نویدیان  .)13۹4 ،امدا چدالش
اصلی در حوزه مدیریت و رهبدری مددارس آن اسدت کددام سدبک رهبدری و مددیریت میتواندد
آموزشوپرورش و مدارس ابتدایی را ب نهادهایی موفدق ،اثدربخش ،خدال و ندوآور تبددیل کندد.
معموالً عملکرد خال و نوآور هر سازمان بستگی ب نو رهبری و مدیریت آن سدازمان دارد (ارن
جکلیک و اسکرالواژ.)2013 ،1
پژوهشهای متعددی تأثیر رهبری مدیران مدارس را بر ساختار ،فرهن

و مأموریتهای مدرسد ،

ایجاد و حفظ محیط یادگیری سالم و مثبت ،رشد و توسع ی حرف ای معلمان ،تشویق و برانگیختن
معلمان ،تأمین رضایت و کامیابی آنها متذکر شدهاند (راس و کوزنز)2016 ،2
پژوهشگران در بررسیهای خود بر نقش سبک مدیریت در رضایت شغلی کارکندان تأکیدد کردهاندد و
نشان دادهاند ک رضایت شغلی کارکنان تا حدد زیدادی وابسدت بد سدبک مددیریت اسدت .آنهدا در
مطالع ی خود رابط ی رضایت شغلی را با سبکهای گوناگون مدیریت مانند سبک مدیریت دگرگدون
ساز؛ سبک مدیریت مشارکتی؛ سبک مدیریت مالحظ ای؛ سبک تعاملی و سبک مدیریت انسانمداران
مثبت و معنیدار گزارش کردهاند .اگرچ هم سبکهای مدیریتی ک در بداال اشداره شدد عینداً یکدی
نیستند ،ولی شباهتهای بسیار نزدیکی باهم دارند .در هم ی سبکهای باال ،مدیران توج خود را ب
جنب های انسانی مسائل زیردستان خود و ایجاد گروههای کاری باکیفیت ک هدفهای بزرگ در پیش
دارند ،معطوف میکنند .سبکهای مدیریت این مدیران «فرد مددار» هسدتند .آنهدا بد شدغل خدود
ب عنوان وظیف ای ک با افراد بشر ،ن کار آنها ،سروکار دارند ،مینگرند تا یکایک ایدن افدراد را درک
کنند (آهرنییاد .)13۹0 ،عملکرد شغلی را میتوان ب روشهای مختلفی تعری و تشریح کرد .عملکرد
. Černe, Jaklič & Škerlavaj
. Ross &Cozzens
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شغلی میتواند اقدام و حرکتی برای اجرای یک وظیف و یا کار باشد .همدنین میتوان آن را ب عنوان
توانایی ترکیب ماهران ی رفتارهای صحیح در راسدتای دسدتیابی بد اهدداف سدازمانی تعرید کدرد
(صفوی.)1387 ،
عملکرد کاری آموزگاران را میتوان ب عنوان وظای اجراشده توسط یک آموزگدار در یدک دورهی
معین در سیستم مدرس در راستای دستیابی ب اهداف مدرس تعری کرد .عملکرد کاری آموزگاران
را همدنین میتوان ب عنوان توانایی آموزگاران در ترکیب ورودیهای مرتبط برای تقویت آمدوزش
و پروس های یادگیری تعری کرد؛ بنابراین مدیران میتوانندد نسدبت بد تشدویق عملکدرد مدفثر
آموزگاران خود توسط شناسایی نیازهای آنها و تالش برای برآورده سازی این نیازها اقدام کنند .با
حمایت از این
بحث میر کمالی ( )13۹1بیان میکند ک متغیرهای عملکرد کاری مانند آموزش مفثر ،آمادهسدازی
یادداشتهای درس ،استفادهی مفثر از طرح کار ،نظرات مدفثر و نظدارت بدر کدار دانشآمدوزان از
عواملی هستند ک باید توسط آموزگاران ب صورت مفثر در سیستم مدرس قدرارداده شدود .در ایدن
خصوص ،عملکرد آموزگاران را میتدوان از طریدق گدزارش سدالیان ی فعالیتهدای وی در قالدب
عملکرد آموزشی ،آمادهسازی دروس ،ارائ ی دروس ،تخصص در موضوعات درسی ،مهارت ،تعهدد
آموزگاران ب کار و فعالیتهای فو برنام ای ارزیابی کرد .دیگر زمین هایی ک نیاز ب ارزیابی دارند
شامل مدیریت مفثر ،نظارت مفثر ،نظارت مفثر بر کارهای دانشآموزان ،انگیزه و کنتدرل و ادارهی
کالس درس میباشد .
رضایت شغلی کارکنان ،نگرشهای مهم شغلی و سازمانی هستند ک در طدول سدالهای گذشدت
موردعالق بسیاری از محققان رشت های رفتدار سدازمانی و روانشناسدی خصدوص ا روانشناسدی
اجتماعی بوده است .مفهوم رضایت شغلی کارمنددان در ادبیدات روابدط انسدانی و رفتدار سدازمانی
آنچنان حائز اهمیت است ک محققان از زوایای مختل  ،پیشبینی کنندههای این سازه کلیدی در
تحقق سازمان را موردبررسی قراردادند .رضایت شغلی احساسی است ک شخص نسبت ب حرف ی
خود دارد .این احساس از عوامل مهم موفقیت بوده و عاملی است ک موجب افزایش بهرهوری ،کار
آیی و نیز احساس رضایت فرد میشود .نتایج مطالعات نشان میدهد کسانی ک از رضدایت شدغلی
برخوردارند ،کار آیی بیشتری دارند و در حرف ی خود ب مدت طوالنی باقی میمانندد .قددر مسدلم،
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رضایت شغلی عامل مفثر و مهمی در بقا ،عالق  ،رشد و افزایش کار آیدی شدخص در یدک حرفد
است و زمانی این پدیده حاصل میشود ک میزان قابلتوجهی از نیازهای فرد در شدغلش بدرآورده
شود (عیدی ،لقمانی و سر آوردی.)13۹4 ،
نقشی استراتژیک دارد زیرا نمای اهداف و عوامل این سازمانها متکی بر انسان و روابدط انسدانی
است و رسالت آنها از یکسو تبدیل انسانهای خام ب انسانهای صنعتگر ،خال  ،خودآگداه و رشدد
یافت است و از سوی دیگر ،تأمینکنندهی نیازهای نیدروی انسدانی جامعد در بخشهدای فرهنگدی،
اجتماعی و اقتصادی است .همدنین ،با توج ب اهمیتی ک ب تازگی دانش مدیریت رفتار سازمانی بد
منابع انسانی داده است ،ضرورت و اهمیت پژوهش در این حیط از دانش روشنتر میگدردد .بددیهی
است با انجام پژوهشهایی در مورد سبک مدیریت ،مدیران و افرادی ک در رأس هرم مدیریتی یدک
سازمان حضور دارند میتوانند از نقاط قوت و ضع سازمان خودآگاه شده و برحسب مشکل پیشآمده
نسبت ب رفع موانع و مسائل موجود در سازمان اقدام نمایند؛ روشهای مدیریتی خود را تصحیح نمایند
و موجبات گسترش دیدگاه های نظری خود و ارتقاء ،کار آیی و رضایتمندی افراد در سازمان را فدراهم
آورند .عملکرد شغلی ازجمل متغیرهای سازمانی میباشد ک میتواندد در سدالمت جسدمی ،رواندی و
بهزیستی روانی تأثیر گذارد و کیفیت زندگی کاری را بهبود بخشد و درنهایت کارایی هدر سدازمانی را
ارتقاء دهد (لوانو کاتسیکاوالی ،گاالنیس ،ولوناکیس ،پاپاداتو و سورتزی .)2015 ،1بنابراین هددف کلدی
پژوهش حاضر پاسخگویی ب این سفال است ک آیا سبک مدیریت با توج ب نقش میانجی رضدایت
شغلی بر عملکرد شغلی معلمان تأثیر دارد؟
هدف اصلی:
پیشبینی عملکرد شغلی معلمان ابتدایی بر اساس سبک مددیریت مددیران و بدا توجد بد نقدش
واسط ای رضایت شغلی
اهداف فرعی:
پیشبینی عملکرد شغلی معلمان ابتدایی بر اساس سبکهای مدیریت
پیشبینی رضایت شغلی معلمان ابتدایی بر اساس سبکهای مدیریت

. Ioannou, Katsikavali, Galanis, Velonakis, Papadatou, Sourtzi
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پیشبینی عملکرد شغلی معلمان ابتدایی بر اساس مفلف های رضایت شغلی
فرضی های پژوهش فرضی ی اصلی:
سبک مدیریت مدیران عملکرد شغلی معلمان ابتدایی را باتوج ب نقش واسط ای رضدایت شدغلی
پیشبینی میکند.
فرضی های فرعی:
سبکهای مدیریت ،عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شغلی پیشبینی میکند.
سبکهای مدیریت ،رضایت شغلی معلمان ابتدایی را شغلی پیشبینی میکند.
مفلف های رضایت شغلی ،عملکرد شغلی معلمان را شغلی پیشبینی میکند.
چهارچوب نظری پژوهش
رفتارها و عکسالعملهایی ک هر فرد در رابط با شغل از خودش نشان میدهد را عملکرد گویند.
یا ب عبارتی عملکرد را میتوان رفتاری در جهت رسیدن ب اهداف سازمانی دانسدت ،در حدال حاضدر
عملکرد معیار خوبی برای تصمیمگیری و سنجش افراد ،کار آیی و اثربخشی آنهدا در سدازمانها بد
شمار میرود(رضائیان)13۹0،عملکرد شغلی عبارت اسدت از کدارایی و اثربخشدی در وظدایفی کد بد
عهدهی فرد گذاشت میشود؛ همدنین بعضی از دادههای شخصی مانند حادث آفرینی ،تأخیر و کنددی
در کار  .بیشتر محققین بر این باورند ک عملکرد شغلی یک سدازهی چندبعددی اسدت .از ایدن ابعداد
میتوان دو بعد مهم را نام برد :عملکرد وظیف ای و عملکرد زمین  .عملکرد شغلی حیاتیترین مسئل در
هر سازمانی عملکرد شغلی است .اهمیت عملکرد شغلی ،پژوهشدگران را بد پدژوهش هرچد بیشدتر
دربارهی آن واداشت است .سازمانها ،نهادهدای اجتمداعی هسدتند کد مانندد سدایر نهادهدا از افدراد
تشکیلشدهاند ک نقش اصلی انسان ب عنوان گردانندهی ایدن نهادهدا اسدت .بد عبارتدیگر سدازمان
منهای انسان ب هیچوج توان غلب و مقابل بر مشکالت و از طرف دیگدر تحقدق اهدداف سدازمان را
نخواهد داشت (غفوریان و فالمرزی.)138۹ ،
رفتارهایی ک در فعالیتهای مربوط ب تبددیل و نگهدداری در سدازمان از قبیدل تولیدد محصدول،
مدیریت زیردستان ،ارائ ی خدمات و فروش کاال دخالت دارند ،در حوزهی عملکرد وظیفد ای قدرار
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دارند .رفتارهایی ک بر روی زمین ی روانشناسی ،اجتماعی و سازمانی ک کار انجام میشود مانندد
کار ب صورت تعاونی با دیگران ،پشتکار جهت رسیدن ب اهداف مشکل ،پیروی از قدوانین سدازمان
و...ب عملکرد زمینهای مربوط میشوند .در اصل عملکرد زمیند ای بد آن دسدت از فعالیتهدای
مربوط ب شغل مثل کار کردن سخت ،کمدک بد دیگدران و از ایدن قبیدل اطدال میشدود کد
ب صورت رسمی در اثربخشی سازمانی تأثیر دارند ولی ب صورت رسمی ب عنوان قسمتی از شغل یا
وظیف تلقی نمیشوند(ترابی نژاد  .)13۹4،عملکرد زمین ای بد دو حدوزهی کوچدکتر تقسیمشدده
است :عملکرد درون فردی و تعهد شغلی (ماریو و پامال .)2017، 1اگر فدرد رضدایت شدغلی داشدت
باشد ،احساس خشنودی نیز دارد و از کار خود لذت میبرد و ب آن وابست خواهد بود .یعنی رضایت
شغلی یک حالت مثبت و عاطفی است ک فرد از شغل خود دارد .رضایت شغلی ب عوامل گوناگونی
بستگی دارد ک بعضدی از آنهدا عبارتاندد از :ندو کدار ،محیطدی کد فدرد در آن کدار میکندد،
خصوصیات فرد و روابط افراد باهم« .فیشر » و «هانا  » 7رضایت شغلی را یک نو سدازگاری بدا
شرایط اشتغال و شغل میدانند .آنها معتقدند اگر یک شغل لذتی را برای فدرد بد همدراه داشدت
باشد ،فرد از شغلش راضی خواهد بود .از طرف دیگر آگاهی از میزان نگدرش کارکندان نسدبت بد
شغلشان در هم ی مفسسات مهم محسوب میگردد(امین و محسن پور.)13۹2 ،
رضایت شغلی در کارکنان یک سازمان باعث افزایش بهرهوری ،تعهد سازمانی ،همدنین سدالمت
جسمی و ههنی آنان میشود و سالمت جسمی و ههنی روی باال رفتن روحی ی فرد تأثیر مثبت دارد و
باعث میشود ک فرد دنبال کسب مهارتهای جدید شغلی برود کد فراگیدری آن مهارتهدا موجدب
ارتقای عملکرد او در سازمان میشود .عدم رضایت شغلی باعث میشود روحی ی کارکنان پایین آمدده
و موجب انجام نامطلوب کار میشود .برخی از مواردی ک از روحی ی پایین کارکندان ناشدی میشدود
عبارتاند از :تأخیر در انجام کار ،غیبت از محل کار ،ترک نمودن محل خدمت و بازنشستگی پدیش از
موعد؛ بنابراین میتوان گفت رضایت شغلی کارکنان یکی از مسائلی است ک باید موردتوجد مددیران
قرار بگیرد زیرا بیتوجهی ب آن میتواند اثرات مخرب و نامطلوبی بر سازمان داشت باشد و درنهایدت
موجب شود ک سازمان ب اهداف موردنظر خود نرسد و با شکست مواجد شود(یوسدفی ،نایدب زاده و
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اسالمی .)13۹4 ،ازنظر رابینز( )1385رضایت شغلی ب نگدرش کلدی فدرد دربدارهی شدغلش اطدال
میشود ،کسی ک رضایت شغلیاش در سطح باالیی باشد ب کارش نگرش مثبتی دارد ،ولی کسی ک
از کارش ناراضی است نگرش وی نیز نسبت ب کارش منفی است .رضائیان( ،)13۹0مدیریت را علدم،
هنر و حرف میداند .از نگاه برخی صاحبنظران ،مدیریت ترکیبدی از علدم و هندر بدرای پدیدد آوردن
محیطی مناسب میباشد ک در آن همفکری و همکاری با دیگران ب منظور شکل دادن بد فرآینددی
کارساز امکانپذیر میگردد و همدنین طی آن ،استفادهی بهین از منابع ،برای عرضد ی خددمات یدا
کاالهایی قابلرقابت ،جهت جلب رضایت متقاضیان آنها ،با پرهیز از بروز هرگون عواقدب ندامطلوب
تحقق مییابد(رحمان سرشت  .)1384،هرسی و بالندارد ( )13۹3مدیریت را کار کردن با افدراد و بد
وسیل افراد و گروهها برای تحقق هدفهای سازمانی تعری کردهاند عالق بند ( )13۹5مدیریت علمی
تلقی میشود ک بر دانش و یافت های علمی ،توانایی هنری ،مهارت فنی و اخدال اجتمداعی مبتندی
است ،ب عبارتدیگر کسی را مدیر میدانیم ک بتواند در محیط کار خود ب اقتضای موقعیت ،اصدول و
یافت های علمی و مهارتهای فنی را هنرمندان و با رعایت موازین اخالقی ب کار ببندد ،مشدکالت را
حل کند و هددفی را تحقدق ببخشدد ..منظدور از مددیریت فعالیدت و عملدی اسدت کد در مدوقعیتی
سازمانیافت برای همداهنگی و هددایت امدور در جهدت هددفهای معیندی صدورت میگیرد(عالقد
بند.)13۹5،
فتحی؛ احمدنژاد و صالحی( )1400در پژوهشی تحت عنوان بررسی ارتباط میان رهبری آموزشی
مدیران ،کارآمدی جمعی معلمان و رضایت شغلی آنان :رویکرد مدل معادالت سداختاری کد بدا روش
کمی انجام شد نشان داند ک مدل ساختاری را مورد تأیید قرارداد کد بیدانگر رابطدث مثبدت در میدان
رهبری آموزشی مدیران ،کارآمدی جمعی معلمان و رضایت شغلی معلمان است .همدنین ،این یافت ها
نشان داد ک رهبری آموزشی مدیران تأثیر مثبتی بر کارآمدی جمعی و رضدایت شدغلی معلمدان دارد.
ب عبارتدیگر ،هنگامیک معلمان رفتارهای مدیریت آموزشی مدیران را مناسدب تصدور کنندد تعهدد،
درگیری حرف ای و رضایت شغلی بیشتری هم خواهند داشت .یافت های پدژوهش حاضدر راهکارهدای
نظری و آموزشی ارزشمندی برای مدیریت مدرس در ایران ارائد خواهدد کدرد .زوار؛ شدبان بسدیم و
مهدی زاده ( )1400در پژوهشی تحت عنوان پیشبینی عملکرد شغلی معلمان بر اساس توانمندسازی
روانشناختی و سبک رهبری مدیران ک با روش کمی انجام گرفت نشان دادند ک عملکرد شغلی بدا
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توانمندسازی روانشناختی رابط مثبت و معناداری دارد .همدنین نتایج رگرسیون چندگاند بدا روش
گامب گام نشان داد ک در میان مفلف های توانمندسازی روانشناختی ،مفلف های معندیداری ،اعتمداد،
تأثیرگذاری و شایستگی بهترین پیشبینهای عملکرد شغلی معلمدان بودندد و در میدان سدبکهدای
رهبری ،سبک رهبری دستوری بهترین پیشبین عملکرد شغلی بود  .بنابراین با بهیند کدردن سدطح
توانمندی روانشناختی معلمان و انتخاب سبک رهبری مناسب از سوی مدیران میتوان شاهد تأثیرات
مثبت بر عملکرد شغلی معلمان بود .غفوریان و فالمرزی ( )13۹8در پژوهشی تحت عندوان بررسدی
رابط بین سبک مدیریت مدیران مدارس مقطع ابتدایی با عملکرد ،رضایتمندی و دلبسدتگی شدغلی
معلمان ک با روش کمی انجام شد نشان دادند ک بین سبک مدیریتی وظیف مدار مدیران و عملکدرد
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
دلبستگی شغلی معلمان رابط معناداری وجود دارد .عابدی نیا( )13۹۹در پژوهشی تحت عنوان رابطد
بین سبکهای رهبری راهبران آموزشی و تربیتی با رضدایت شدغلی معلمدان مددارس چندپاید دوره
ابتدایی شهرستان تالش ک با روش کمی انجام گرفت نشان داد ک بین سبک رهبری خددمتگزاری
سبک رهبری اقتضایی ،سبک رهبری تحولآفرین و سبک رهبری کاریزماتیدک بدا رضدایت شدغلی
رابط مثبت و معنیداری وجود دارد .در ضمن سبکهای رهبری  84درصد از رضایت شغلی را تبیدین
میکنند ب طوریک سبک رهبری کاریزماتیک نسبت ب سایر سبکها ،پیشبینی کننده بهتر رضدایت
شغلی میباشد .ب راهبران آموزشی و تربیتی پیشنهاد میگردد ک با بهرهگیری از سبکهای رهبدری

جدید موجبات رضایت شغلی معلمان مدارس چندپای را فراهم آورند.
روششناسی پژوهش
این تحقیق بر اساس هدف ،کاربردی و بر اسداس شدیوهی گدردآوری دادههدا ،توصدیفی و از ندو
همبستگی بود .روش پژوهش حاضر ب صورت توصیفی-پیمایشی میباشد و ب دو طریق ،از طرفی
کتابخان ای برای جمعآوری ادبیات و سوابق پژوهشی انجامیافت در داخل و خارج کشور و از طرف
دیگر میدانی ب منظور توزیع پرسشنام  ،جهت استخراج یافت های متناسب با فرضی های تحقیدق و
نتیج گیری در مورد فرضی های تحقیق اجراشده است .جامع ی آمداری ایدن تحقیدق کد شدامل
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کلی ی معلمان ابتدایی شهر سقز در سال تحصیلی  ۹7-۹6بود ک تعداد آنها برابر با  633نفر بود.
با توج ب فرمدول کدوکران و بدا روش نموند گیری خوشد ایی تعدداد  23۹نفدر بد عنوان نموند
موردمطالع قرار گرفتند .برای انجدام ایدن پدژوهش از پرسشدنام ی  15گوید ای عملکدرد شدغلی
پاترسون و پرسشنام  30گوی ای رضایت شغلی( )JDIاسمیت ،کنددال و هدالین و پرسشدنام 35
گوی ای سبک سنج مدیریت لوتانز ک دو بعد انسانمداران و وظیف مداران را میسنجد استفادهشده
است .برای تحلیل دادههای این پژوهش از آزمونهای توصیفی و استنباطی استفاده شد .در بخش
توصیفی درصد ،میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از آزمونهای همبستگی پیرسون و
مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار اسمارت PLS3استفاده .
یافت های پژوهش
فرضی اصلی :سبک مدیریت بر عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهر سقز با توج ب نقش میدانجی
رضایت شغلی تأثیر دارد .برای بررسی تأثیر متغیر میانجی در ابتدا تأثیر مستقیم سبک مدیریت بدر
عملکرد شغلی را بدون حضور متغیر میانجی بررسی میکنیم ک ب صورت زیر است .

نمودار شماره  :1ضرایب  t-Valuesو ضرایب مسیر در تأثیر مستقیم
با توج ب جدول()1و نمودار()1سبک مدیریت بر عملکرد معلمان سبک مدیریت تأثیر معندیداری
بر عملکرد شغلی معلمان دارد ب طوریک ضریب آن برابر 0/320مقدار  tآن برابر بدا4/44کد در حدد
0/01معنیدار است ،لذا تأثیر مستقیم سبک مدیریت بر عملکرد شغلی معلمان تائید میشود.
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جدول شماره  :2ضرایب  t-Valuesو ضرایب مسیر و نمره  2Fدر تأثیر مستقیم سبک مدیریت بر
عملکرد معلمان

ضریب مسیر  ßمقدار t

مسیر
سبک مدیریت

عملکرد شغلی معلمان

0/320

4/44

F2

نتایج

./01

تائید

ب منظور بررسی تأثیر متغیر میانجی رضایت شغلی بر عملکرد شغلی معلمان ،متغیدر میدانجی را در
مدل وارد میکنیم ک نتایج آن ب شرح زیر است .

نمودار شماره :2ضرایب مسیر در مدل میانجی
نتایج ب دستآمده نشان میدهد ک تأثیر سبک مدیریت بر رضایت شغلی برابر بدا 0/553و تدأثیر
رضایت شغلی بر عملکرد برابر با ./218است ک معنیدار میباشند.
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جدول شماره : 2ضرایب  t-Valuesو ضرایب مسیر و نمره  2Fدر مدل میانجی

ضریب مسیر ß

مقدار t

عملکرد شغلی معلمان

0/1۹2

1/۹5

مسیر
سبک مدیریت

F2
02۹

نتایج
رد

./
سبک مدیریت
رضایت شغلی

رضایت شغلی

0/553

۹/58

0/44

تائید

عملکرد شغلی معلمان

0/218

3/32

0/038

تائید

تأثیر سبک مدیریت بر عملکرد معلمان برابر با  0/1۹2است ک با توج ب آنک مقدار  tپدایینتر از
 1/۹6میباشد تأثیر آن معنیدار نیست .در ادام مقدار  F2در نمودار 3ک شرح آن ب صورت زیدر
میباشد.

نمودار شماره  :3ضرایب  F2در مدل میانجی
در ادام بررسی ب ارائ ی ضرایب کلی مدل خواهیم پرداخت ک ب صورت جدول شماره  3است .
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نمودار شماره  :4ضرایب مسیر در حالت تأثیر کلی
جدول شماره  :3ضرایب  t-Valuesو ضرایب مسیر و نمره  2Fدر مدل کامل
ضریب مسیر  ßمقدار t

F2

نتایج

سبک مدیریت

عملکرد شغلی معلمان

0/312

4/257

0/02۹

تائید

سبک مدیریت

رضایت شغلی

0/553

۹/15

0/44

تائید

رضایت شغلی

عملکرد شغلی معلمان

0/218

3/26

0/038

تائید

متغیرها

با توج ب مقدار  tب دستآمده در مدل کلی نتیج گیری میشود ک هم ی مسدیرها درحدد 0/01
معنیدار است .از طرفی با توج ب آنک ضریب مسیر ب دستآمده در مدل مستقیم معنادار شد امدا
در مدل میانجی معناداری خود را از دست داد می-توان نتیج گرفت ک متغیر رضایت شغلی تأثیر
سبک مدیریت بر عملکرد شغلی را ب طور کامل میانجیگری میکند.
فرضی های فرعی:
فرضی فرعی اول :سبکهای مدیریت بر عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهر سقز تأثیر دارد.
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نمودار شماره  :5ضرایب  t-Valuesو ضرایب مسیر تأثیر سبکهای مدیریت بر عملکرد شغلی
جدول شماره  :4تأثیر انوا سبکهای رهبری بر عملکرد شغلی معلمان
متغیر
سددبک مدددیریت انسددانمدار

عملکددرد شددغلی

ضریب مسیر ß

مقدار t

نتایج

0/304

3/04

تائید

معلمان
سبک مدیریت وظیفد مددار

عملکدرد شدغلی

0/054

0/546

رد

معلمان
با توج جدول شماره  4از بین سبکهای مدیریت فقدط سدبک انسدانمدار تدأثیر معندیداری بدر
عملکرد شغلی معلمان دارد ک ضریب مسیر آن برابر با 0/304و مقدار  tآن برابر با  3/04میباشدد
ک ./01معنیدار است .
فرضی فرعی دوم :سبکهای مدیریت بر رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهر سقز تأثیر دارد.
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نمودار شماره :6ضرایب  t-Valuesو ضرایب مسیر تأثیر سبکهای مدیریت بر رضایت شغلی
جدول شماره  :5تأثیر انوا سبکهای رهبری بر رضایت شغلی معلمان
متغیر
سبک مدیریت انسانمدار
سبک مدیریت وظیف مدار

رضایت شغلی
رضایت شغلی

ضریب مسدیر

مقدار t

ß
0/5۹0

8/572

تائید

0/073

0/۹82

رد

نتایج

با توج ب جدول شماره ( )5از بین سبکهای مدیریت فقط سبک انسانمدار تأثیر معندیداری بدر
رضایت شغلی معلمان دارد ک ضریب مسیر آن برابر با  0/5۹0و مقدار  tآن برابر با  8/572میباشد
و درحد  0/01معنیدار است .
فرضی فرعی سوم :مفلف های رضایت شغلی بر عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهر سقز تأثیر دارد.
ب منظور بررسی تأثیر هرکدام از مفلف های رضایت شغلی بر عملکرد شغلی ضریب بتا و آزمون تی
هرکدام از متغیرها در نمودار شماره  7و جدول شماره 6نشان دادهشده است .
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نمودار شماره : 7ضرایب  t-Valuesو ضرایب مسیر تأثیر مفلف های رضایت شغلی بر عملکرد
شغلی

جدول شماره  :6تأثیر انوا مفلف های رضایت شغلی بر عملکرد شغلی معلمان
ضریب مسیر ß

مقدار t

نتایج

ماهیت کار

عملکرد شغلی

0/1۹0

2/75

تائید

سرپرست

عملکرد شغلی

0/101

0/۹2

رد

محیط کار

عملکرد شغلی

0/08۹

0/۹67

رد

همکاران

عملکرد شغلی

0/118

1/522

رد

حقو و مزایا

عملکرد شغلی

0/175

1/77

رد

متغیر
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با توج ب جدول شماره ( )6از بین مفلف های رضایت شدغلی فقدط مفلفد ی ماهیدت کدار تدأثیر
معنی داری بر عملکرد شغلی معلمان دارد ک ضریب مسیر آن برابر با  0/1۹0و مقدار  tآن برابر بدا
 2/75میباشد ک درحد  0/01معنیدار است .
بحث و نتیج گیری
یافت های پژوهش حاضر نشان دهنده آن بود ک سبک مدیریت بر عملکرد شغلی معلمان ابتددایی
شهر سقز با توج ب نقش میانجی رضایت شغلی تأثیر دارد .برای بررسی تدأثیر متغیدر میدانجی در
ابتدا تأثیر مستقیم سبک مدیریت بر عملکرد شغلی را بدون حضور متغیر میانجی بررسدی شدد کد
نشان داد ،سبک مدیریت تأثیر معنیداری بر عملکرد شغلی معلمدان دارد ب طوریکد ضدریب آن
برابر  0/320و مقدار  tآن برابر با 4/44ک در حد  0/01معنیدار است ،لدذا تدأثیر مسدتقیم سدبک
مدیریت بر عملکرد شغلی معلمان تائید میشود .ب منظور بررسی تأثیر متغیر میانجی رضایت شغلی
بر عملکرد شغلی معلمان ،متغیر میانجی را در مدل وارد شد ک نتایج ب دستآمده نشان میدهد ک
تأثیر سبک مدیریت بر رضایت شغلی برابر با 0/553و تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد برابر با ./218
است ک معنیدار میباشند .تأثیر سبک مدیریت بر عملکرد معلمان برابر با  0/1۹2است ک با توج
ب آنک مقدار  tپایینتر از  1/۹6میباشد تأثیر آن معنیدار نیست .با توج ب مقدار  tب دسدتآمده
در مدل کلی نتیج گیری میشود ک هم ی مسیرها درحد  0/01معنیدار است .از طرفی با توجد
ب آنک ضریب مسیر ب دست آمده در مدل مستقیم معنادار شد اما در مدل میانجی معناداری خود را
از دست داد می توان نتیج گرفت ک متغیر رضایت شغلی تأثیر سبک مدیریت بر عملکرد شغلی را
ب طور کامل میانجیگری میکند .در پژوهشی ک توسط(فرجی )13۹5 ،تحت عنوان بررسی نقدش
واسط ای رضایت شغلی در تعیین رابط بین سبک مدیریت و عملکرد معلمان مقطع ابتدایی منطق
درود زن انجام گرفت نتایج آنک بین سبک مدیریت رابط مدار با بعد ماهیدت کدار و همکداران از
ابعاد رضایت شغلی رابط ی معناداری وجود دارد ،همدنین بدین سدبک مددیریت وظیفد مددار بدا
بعدهای ماهیت کار و همکاران از ابعاد رضایت شغلی رابط ی معنادار منفی وجود دارد .از بین ابعاد
رضایت شغلی ،تنها بعد ماهیت کار با عملکرد معلمان رابط ی مثبت و معناداری وجود دارد و بدین
بعدهای دیگر رضایت شغلی با عملکرد معلمان رابط ی معناداری وجود ندارد .بعد ماهیت کار قدادر
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ب ایفای نقش واسط ای در رابط ی بین سبک رابط مدار با عملکرد کارکنان میباشد ب نحوی با
نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.
همانطور ک یافت ها نشان داد سبک رهبری انسانمداران بر عملکرد شدغلی معلمدان و رضدایت
شغلی معلمان تأثیر دارد .
هنگامیک متغیر سبک مدیریت در رابط ی دوب دو با عملکرد قرار میگرفدت تدأثیر معنداداری بدر
عملکرد معلمان داشت اما با وارد شدن متغیر میانجی رضایت شغلی ،ضریب معناداری ایدن رابطد
کاهش مییافت در تبیین این یافت میتوان ب نقش رضایت شغلی معلمان اشاره نمود .استفاده از
سبک رهبری انسانمداران در ادارهی مدارس نتایج مثبتی در آمدوزش دارد و کیفیدت کدار را بداال
میبرد ،روحی ی افراد تقویت میشود  ،فضای دلپذیر در محیط مدرس و بین معلمان و مدیر ایجداد
میشود ،تعارض و دشمنی بین همکاران کاهش مییابد و افزایش روحی ی تعاون و همکاری بدین
همکاران و مدیر باعث افزایش اثربخشی و بهرهوری و درنتیج افزایش رضایت شدغلی و عملکدرد
شغلی در بین معلمان خواهد شد .هر سازمان و نهادی ب دنبال روشهایی برای افدزایش انگیدزه و
عملکرد شغلی کارکنان خود میباشد تا بهرهوری سازمان افزایش یابد یکی از ایدن روشهدا ،بداال
بردن رضایت شغلی در کارکنان آن سازمان میباشد؛ با باال بردن حقو و دستمزد معلمان ،بهبدود
روابط بین مدیر و معلمان ،بهبود روابط بین همکاران ،افزایش رفاهیات برای آندان ،بهبدود محدیط
مدرس  ،قرار دادن وسایل و لوازم کافی در اختیار معلمان و تمامی مواردی ک باعث ارضای نیازهای
معلمان شود میتواند در باال بردن رضایت شغلی در بین معلمان مفثر باشدد؛ بدا افدزایش رضدایت
شغلی ،عملکرد شغلی نیز باال خواهد رفت و درنتیج باعدث بهدرهوری و موفقیدت بیشدتر سدازمان
آموزشوپرورش خواهد شد .ناراضی بودن معلمان از حقو و دستمزد ،تعارض بین مدیر و معلمان،
تعارض بین همکاران در یک مدرس ،مناسب نبودن محیط و فضای آموزشی ،تبعیض بین معلمدان
از سوی مدیر و  ...میتواند بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی معلمان تأثیر منفی داشت باشدد و بدر
روی نتایج کار مفثر است .
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فرضی های فرعی
فرضی ی فرعی اول :سبکهای مدیریت بر عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهر سقز تأثیر دارد.
با توج ب یافت های پژوهش از بین سبکهای مدیریت فقط سبک انسانمدار تأثیر معنیداری بدر
عملکرد شغلی معلمان دارد .سبک مدیریت وظیف مدار بر عملکرد شغلی معلمدان تدأثیر معنداداری
ندارد .بدین معنا ک سبک مدیریت انسانمداران باعث بهبود عملکرد شغلی معلمان میشدود .ایدن
تحقیق با یافت های پژوهش پور سلطانی ،قاسمی ،ویسی و خوشکالم()13۹4کد بد ایدن نتیجد
رسیده بودند ک بین سبک مدیریت و عملکرد شغلی معلمان تربیتبدنی شهرستان مریوان معنیدار
است ،همخوانی دارد.
همدنین تحقیق حاضر با تحقیق مرزبان(  ،)13۹0پروین(  ،)13۹4جاللی و روحاللهدی(  )13۹4در
داخل ایران و با یافت های سرجیوانی() ۹6 ۹ب نقل از رجب زاده ،لسانی و مطهری ندژاد( )13۹4در
خارج ایران همخوانی دارد .همدنین با تحقیقهای میرزایی و عبداللهی( ،)13۹6جغتایی( )13۹5و
دانشیان خادم لو(  )13۹3ناهمخوان است.
طبق نظری ی رهبری موقعیتی فیدلر کارایی گروه بستگی ب همداهنگی بدین سدبکهای رهبدری
مدیران و نیازهای محیطی دارد؛ یعنی یک مدیر با توج ب اینک محیط سازمان چگون است و چ
نو سبکی را طلب میکند و طبق چ نو سبک رهبری دارای بازدهی و عملکرد بهتری میباشد،
باید سبک رهبری مناسب را برگزید .طبق نتایج این پژوهش سبک مدیریت انسدانمداران  ،سدبک
مدیریت مورد انتظار معلمان میباشد؛ زیرا در سبک مدیریت انسانمداران بیشتر بر رابط ی دوستان
،صمیمی ،محبتآمیز و تقسیمکار بین مدیر و معلمان)کارکنان( تأکیدد میشدود؛ همدندین در ایدن
سبک مدیر نقش اعضای گروه)معلمان( را برای آنان تعری میکند و توضیح میدهد کد هریدک
چ فعالیتهایی را در کنار همکاران خود الزم است ک انجام دهند و چد وقدت و کجدا و چگوند
وظیف ه ا عملی شوند و هم باهم کارهای مربوط ب آن سازمان)مدرس (را انجدام دهندد .در چندین
فضایی معلمان کارایی بیشتری خواهند داشت و درنتیج عملکرد شغلی آنان نیز بهتر خواهد شد؛ و
با توج ب معنادار نبودن سبک مدیریت وظیف مدار با عملکرد شغلی معلمدان میتدوان گفدت کد
وظیف مداری و ایجاد یک محدودهی معین و روش دستور دهی باروحی ی معلمان سازگار نیست و
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باعث پایین آمدن عملکرد شغلی آنان خواهد شد .درنتیج در آموزشوپرورش اگر مدیران از سبک
مدیریت انسانمداران استفاده کنند معلمان عملکرد شغلی باالتری را از خود نشان میدهند.
فرضی ی فرعی دوم :سبکهای مدیریت بر رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهر سقز تأثیر دارد.
با توج ب یافت های پژوهش از بین سبکهای مدیریت فقط سبک انسانمدار تأثیر معنیداری بدر
رضایت شغلی معلمان دارد ک ضریب مسیر آن برابر با 0/5۹0و مقدار  tآن برابر با  8/57میباشد و
درحد 0/01معنیدار است .
سبک مدیریت وظیف مدار با ضریب مسیر  0/073و مقدار  0/۹82 tتدأثیر معنداداری بدر رضدایت
شغلی معلمان ندارد.
این یافت با نتایج آهرنییاد( )13۹0؛ قلی زاده()138۹؛ بهجت ،فقی آرام و آزاد یکتا()13۹5؛ خزعلی و
جووری( )13۹4؛ عیدی ،لقمانی و سرآوردی( )13۹4؛ کلدی(  )1388و رضوانی(  )13۹3در داخل
ایران و همدنین با تحقیقات دیکسون)1۹۹1 (1؛ تپرت و تونا )2015 (2؛ کورب و آکنتیند)2013 (3؛
کیم )2002 (4؛ در خارج از ایران همخوانی دارد .اما با یافت های احمدی(  )13۹6ک پژوهشی بدا
عنوان سبکهای مدیریتی مدیران مقطع ابتدایی و رابط ی آن با میزان رضایت شدغلی آموزگداران
انجام داده بود و ب این نتیج رسیده بود ک بین سدبک رهبدری رابطد مددار و رضدایت شدغلی
آموزگاران همبستگی معنیداری وجود ندارد؛ ناهمخوان است.
عوامل متعدد و مختلفی بر رضایت شغلی مفثرند ،اما در این میان عامدل رهبدری بااهمیدتترین و
باارزشترین عاملی است ک نقش بسزایی در تحقق رضایت شغلی ایفدا مینمایدد؛ چراکد اجدرای
موفقیتآمیز هر برنام ای مستلزم وجود مدیرانی توانمند و کارا است و اگر مدیران در ایفای نقش و
رسالت خود کوتاهی کنند و ب اهداف موردنظر دست نیابند ،نتایج زیانبار آن مستقیم ا عاید گروه
یا سازمانی است ک با آن سروکار دارند.
با توج ب یافت های این پژوهش میتوان دریافت ک زمانی ک مدیران مدارس توجد خدود را بد
جنب ه ای انسانی مسائل معلمان و برقراری روابط متقابل معطوف کنندد؛ بد تبع ،معلمدان احسداس
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
انسانمداران افزایشیافت و ب نتیج ی مطلوب نزدیکتر خواهدد شدد .در سدازمان مهمدی چدون
آموزشوپرورش ک وظیف ی خطیر تعلیموتربیت را در جامع بر عهده دارد باید از افرادی بد عنوان
مدیر استفاده شود ک ویژگی مطلوب مدیریت انسانمداران را داشدت باشدند؛ حتدی بدا اسدتفاده از
راههای مختل  ،مانند آموزش و تقویت رفتارهای انسانمداران بین مدیران سدطوح مختلد  ،ایدن
شددرایط فددراهم شددود؛ تددا رضددایت شددغلی معلمددان در آمددوزشوپرورش افزایشیافتد و درنتیج د
تعلیموتربیت ارتقاء یابد؛ زیرا پیشرفت و ترقی جامع از پیشرفت آموزشوپرورش ناشی میشود .
فرضی ی فرعی سوم :مفلف ه ای رضایت شغلی بر عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهر سدقز تدأثیر
دارد.
ب منظور بررسی تأثیر هرکدام از مفلف ه ای رضایت شغلی بر عملکرد شغلی ضریب بتا و آزمون تی
هرکدام از متغیرها در نمودار شماره ()7و جدول شمارهی( )6نشان دادهشده است .با توج ب جدول
شمارهی( )6از بین مفلف های رضایت شغلی فقط مفلف ی ماهیت کار تأثیر معنیداری بر عملکدرد
شغلی معلمان دارد ک ضریب مسیر آن برابر با  0/1۹0و مقدار  tآن برابر با 2/75میباشد ک درحد
 0/01معنیدار است و بقی ی مفلف های رضایت شغلی)سرپرست ،محیط کار ،همکاران و حقدو و
مزایا( بر عملکرد شغلی معلمان تأثیر معناداری ندارند.
این یافت با نتایج (فرجی)13۹5 ،؛ طاهری گودرزی( )13۹6؛ احمدی باالدهی و همکاران( )13۹4
همخوانی دارد .امرائی و جابر انصاری(  ،)13۹2دریافت بودند ک بین متغیرهای انگیزش شدغلی و
عملکرد شغلی رابط ی معنادار و مستقیمی وجود دارد .همدنین بین متغیرهدای رضدایت شدغلی و
عملکرد شغلی رابط ی مستقیمی وجود دارد؛ این یافت ب نحوی با تحقیق حاضر همخوان میباشد.
(آزادی )13۹0 ،در پژوهش بررسی رابط ی رضایت شغلی و عملکرد آموزشی معلمان منطق گل دار،
ب این نتیج دستیافت ک میزان رضایت شغلی معلمان و سطح عملکرد آموزشی آنان پدایینتر از
سطح مطلوب بوده است .همدنین بین عملکرد آموزشی معلمان با ابعاد رضدایت شدغلی)همکاران،
محیط کار و سرپرست( رابط ی مثبت و معناداری وجود دارد .بین رضایت شغلی و عملکرد آموزشی
از دیدگاه معلمان برحسب بومی و غیربومی ،جنسیت ،مدارک تحصیلی مختلد و وضدعیت تأهدل
آنان تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما ازنظر معلمان برحسب سدابق ی کدار تفداوت معنداداری بدین
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رابط ی رضایت شغلی و عملکرد آموزشی وجود دارد ک از این نظدر کد در تحقیدق حاضدر فقدط
مفلف ی ماهیت کار با عملکرد شغلی رابط ی معناداری دارد  .اما دیگر یافت این پژوهش ک نشان
داده بود مفلف های همکاران ،محیط کار و سرپرست بدا عملکدرد شدغلی رابطد ی معندادار دارد بدا
یافت های این تحقیق ناهمخوان است.
معلمان ب عنوان اصلیترین و مهمترین نیروی انسانی و یک عامل تأثیرگذار بر تدریس و عملکدرد
آموزشی در سطح مدارس در آموزشوپرورش برای برخورداری از عملکرد شغلی باال باید از رضایت
شغلی باالیی برخوردار باشند؛ زیرا پایین بودن میزان رضایت شغلی معلمان در یک منطق میتواند
باعث پایین آمدن عملکرد شغلی آنان شود و بر کیفیت آموزش آنها تأثیر بگذارد و ممکدن اسدت
دانشآموزان درنتیج عدم رضایت شغلی معلمانشان تأثیرپذیر شوند و میزان یادگیری آنها کاهش
یابد؛ و کیفیت آموزشی آن منطق پایین آید؛ زیرا رضایت شغلی باعدث افدزایش عملکدرد شدغلی و
عملکرد شغلی موجبات رضایت شغلی را فراهم میآورد و این دو بر همدیگر تأثیر متقابل دارند البت
بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی رابط ای هاتی وجود ندارد بلک پاداشهای متغیری هستند کد
مداخل میکنند .ب طورکلی سازمان آموزشوپرورش باید از معلمانی کد رضدایت شدغلی بیشدتری
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
مطلوب آموزشوپرورش است محقق شده و توسع ی پایدار ایجاد گردد؛ زیرا رضایت شغلی معلمان
وسیل ای است برای ارتقای آموزش و افزایش کیفیت تددریس آندان کد ایدن در راسدتای ارتقدای
عملکرد شغلی است .در عمل ثابتشده مدارسی ک معلمانش از رضایت شغلی بداالتری برخدوردار
هستند از عملکرد شغلی بهتری هم برخوردارند و عملکرد مدرس نیز بهتر و باالتر است.
از محدودیتهای این تحقیق میتوان ب عدم همکاری برخی از مدیران و معلمان در تکمیل سریع
و ب موقع پرسشنام ها و تحویل کامل آنها ب دلیل مشغل ی کاری و کمبود وقت ،محافظ کاراند
جواب دادن بعضدی از معلمدان بد دلیدل ارتبداط بیشدتر بدا مددیر و یدا احیانداً محرماند نبدودن
پرسشنام هایی ک توزیعشدهاند و همدنین احتمدال ارائد ی پاسدخهای غیرواقعدی ناشدی از درک
نادرست سفاالت ب دلیل استفاده از پرسشنام اشاره نمود.
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پیشنهادهای پژوهشی
-1با توج ب آنک با حضور متغیر رضایت شغلی تأثیر سبک مدیریت کمرن تر میشد لذا پیشنهاد
میشود ک مدیران جهت ارتقای رضایت شغلی معلمان تالش بیشتری انجام دهند .
-2با توج ب آنک بعد انسانمدار در سبک مدیریت مدیران تدأثیر معنداداری بدر عملکدرد معلمدان
داشت است لذا پیشنهاد میشود ک مدیران جهت انجدام امدر مددیریت خدود از سدبک انسدانمدار
استفاده کنند.
 -3پژوهشگران در پژوهشهای خود عالوه بدر پرسشدنام از ابزارهدای دیگدری مانندد مصداحب ،
مشاهده و  ...جهت جمعآوری اطالعات استفاده شود.
منابع فارسی
• آهرنییاد .)13۹0(. ،رابط ی بین سبکهای مدیریت مدیران با رضایت شغلی و سالمت
روانی معلمان مدارس شهر بوکان در سال تحصیلی .8۹-۹0دانشگاه یزد ،پایاننام
جهت دریافت درج ی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،بوکان.
• آزادی ،ا .)13۹0(.بررسی رابط ی رضایت شغلی و عملکرد آموزشی معلمان منطق ی
گل دار در سا .8۹-۹0دانشگاه شیراز ،پایاننام کارشناسی ارشد در رشت ی مدیریت
آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،شیراز.
• احمدی ،سعید و محمدی ،تهمین .)13۹4(.بررسی سبک های مدیریتی مدیران مقطع
ابتدایی و رابط آن با میزان رضایت شغلی آموزگاران،اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت
نوین

و

برنام

ریزی

پایدار

ایران،تهران

.https://civilica.com/doc/416161 ،
• امرائی ،م و جابرانصاری ,م .)13۹2( .بررسی رابط بین انگیزش شغلی ،رضایت شغلی و

عملکرد شغلی .دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقای مباحث مدیریت،
حسابداری و مهندسی صنایع در سازمان ها .گدساران :دانشگاه آزاد اسالمی.
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• امین ،ف و محسن پور ،ک .)13۹2(.بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی
کارکنان .ماهنام مهندسی مدیریت(ص.)5۹-71
• احمدی باالدهی ،س؛ م ،بخشنده ،ا و حسینو ,م .)13۹4( .بررسی رابط ی بین کیفیت
زندگی کاری و بهره وری منابع انسانی با رویکرد بر مدل والتون .اولین همایش بین

المللی علوم مدیریت پیشرفت ها ،نوآوری ها و چالشها.
• بهجت ،ا.؛فقی آرام ,ب ؛ آزاد یکتا ,م .)13۹5( .عوامل مفثر بر رضایت شغلی معلمان زن
مقطع ابتدایی اسالمشهر .فصلنام آموزش ،مشاوره و روان درمانی:دوره،7شماره17ص،
ص .106-۹2
• ترابی نژاد،ن .)13۹4( .برسی تأثیر مهارت شغلی بر انگیزه و عملکرد شغلی کارکنان
شرکت گاز استان هرمزگان .پایان نام کارشناسی ارشد .دانشگاه هرمزگان.
• پروین ،ن .)13۹4( .بررسی نو یادگیری ،سبک رهبری و فرهن

یادگیری سازمانی بر

عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومی .پایان نام کارشناسی ارشد دانشگاه ارومی .
• پورسلطانی،ح؛قاسمی ،ح؛ ویسی ,م و خوشکالم ,ا .)13۹4( .رابط ی بین سبک رهبری
مدیران و عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان مریوان اولین کنفرانس بین
صنایع،
مهندسی
المللی
.https://civilica.com/doc/502401،

مدیریت

و

حسابداری.

• توکلی ،غ؛ شهامت ،ن و اوجی نژاد ،ا .)13۹4(.رابط هوش سازمانی با خودکارآمدی
رضایت شغلی دبیران متوسط شهر جیرفت .رهیافت نو در مدیریت آموزشی:
دوره،2شماره،8ص،ص 213-228.
• خدابخشی کوالیی ،آ؛مهدی  ،آ .،و نویدیان .)13۹4(. ،رابط رضایت شغلی پزشکان مرد
با رضایتمندی زناشویی و کیفیت زندگی همسران آنها .پژوهش پرستاری ،دوره دهم،
شماره سوم،ص،ص8۹-۹۹.
• رابینز . ،پارسائیان ،و م .اعرابی ا .)1385(.رفتار سازمانی مفاهیم ،نظری ها و
کاربردهاتدوینکنندگان( دفتر پژوهشهای فرهنگی.

پیشبینی عملکرد شغلی معلمان بر اساس سبک مدیریت مدیران با توجه به نقش واسطهای رضایت شغلی ❑ 101

• رضوانی ,م .)13۹3( .بررسی رابط سبک مدیریت و رضایتمندی معلمان شهرستان
شاهرود.پایان نام کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی.
• رجب زاده ,راضی  ,لسانی ,مهدی ,مطهری نژاد ,حسین .)13۹4( .رابط درک معلمان از
رفتارهای رهبری آموزشی مدیر با اثربخشی و نگرش آنها نسبت ب تغییر سازمانی.
پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی.176-14۹ ,)5(2 ,

doi:

10.22054/jjjjj.2017.2622.1063
• رحمان سرشت ،ح )1384( .راهبردهای مدیریت .انتشارات فن و هنر ،چاپ اول ،پاییز.
• رضائیان .)13۹0( ،اصول مدیریت .،تهران :سمت ،چاپ بیست و دوم.
• زوار ,تقی ,شبان بسیم ,فرناز ,مهدیزاده ,جعفر .)1400( .پیش بینی عملکرد شغلی
معلمان بر اساس توانمندسازی روان شناختی و سبک رهبری مدیران .اندیش های نوین
تربیتیdoi: .173-153 ,)1(17 ,
• 10.22051/jontoe.2021.18898.2099
• دانشیان خادملو ,م .)13۹3( .رابط ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد
شغلی در معلمان زن شاغل در مدارس استثنائی ابتدایی شهر تهران .پایان نام
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
• صفوی ،ا .)1387 (.کلیات روشها و فنون تدریس .تهران :ایران.
• صمدی میارکالئی ،ح ،.صمدی میارکالئی ،ح ،.و بابایی .)13۹4( . ،رابطث رفتار
شهروندی سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان صنایع نساجی جمعیت هاللاحمر
جمهوری اسالمی ایران .فصلنام علمی پژوهشی امداد و نجات .)1( 7 .صص-102
.113
• جاللی ,عبدالعلی ,روحالهی ,احمدعلی .)13۹4( .تاثیر رهبری تحولآفرین بر عملکرد

شغلی اعضای هیات علمی با میانجیگری درگیری شغلی .خطمشیگذاری عمومی در
مدیریت ,شماره (1 ،6پیاپی  17و  )18بهار و تابستان (.16-1)13۹4
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• جغتایی ,م .) 13۹5( .بررسی رابط ی بین تفکر فلسفی و کمال گرایی مثبت با عملکرد
شغلی معلمان متوسط دوره ی دوم .شاهرود :پایان نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد.
• خزعلی ،ا؛جووری ,ب .)13۹4( .بررسی رضایت شغلی کارکنان از سبک رهبری مدیران.
مطالعات زن و خانواده :شماره1دوره،4ص،ص.111-126
• عابدی نیا  ،ا .)13۹۹( .رابط بین سبکهای رهبری راهبران آموزشی و تربیتی با
رضایت شغلی معلمان مدارس چندپای دوره ابتدایی شهرستان تالش .رهبری آموزشی
کاربردی.42-2۹ ,)1(1 ,
• عارف نژاد  ،م  . )13۹6(.شناسایی و اولویتبندی از مفلف های شایستگی مدیران
مدارس با تأکید بر مدیریت اسالمی  ،دو دوفصلنام مدیریت مدرس :)5( 1 ،
.151_172
• عالق بند .)13۹5(. ،مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی ،تهران :نشر روان.
• عیدی ،ح ،.لقمانی ،م .و سرآوردی ،ا .)13۹4 (.پیشبینی رضایت شغلی کارمندان بر
اساس رفتار اخالقی مدیران ادارات ورزش و امور جوانان استان کرمانشاه .پژوهشنام
مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.201-210 ،
• غفوریان ،ح ,تقوایی ،م و جاللی ،ط.)13۹۹(.بررسی رابط بین سبک مدیریت مدیران
مدارس مقطع ابتدایی با عملکرد،رضایتمندی و دلبستگی شغلی معلمان .اولین همایش
ملی آسیب شناسی روانی،اردبیلhttps://civilica.com/doc/1151581 ،
• غفوریان ،ه .فالمرزی ،آ .)138۹( .بررسی رابط بین تعارض و عملکرد شغلی کارکنان
.فصلنام تازه های روانشناسی صنعتی-سازمانی :دوره،2شماره۹ص،ص .35-4۹.
• فتحی ،ج؛احمدنژاد ،م؛ صالحی ,م .)1400(.بررسی ارتباط میان رهبری آموزشی مدیران،
کارآمدی جمعی معلمان و رضایت شغلی آنان :رویکرد مدل معادالت ساختاری .مدیریت
مدرس .20-40 ,)2(۹ ,
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• فرجی ،م .)13۹5 (.بررسی نقش واسط ای رضایت شغلی در تعیین رایط بین سبک
مدیریت و عملکرد معلمان مقطع ابتدایی منطق درود زن .پایان نام کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.
• طاهری گودرزی ,ح .)13۹6( .بررسی تأثیر تضاد کار-خانواده و حمایت کار -خانواده بر
رضایت شغلی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت ملی حفاری ایرانHuman .
 ,Resource Management in the industryجلد ۹شماره 33
صص.132-111
• میرزایی ،م و عبداللهی ،د .)13۹6(.سبک مدیریت نوین در مدارس،همایش ملی مدیریت
برون
و
سازمانی
درون
سازمانی،تهرانhttps://civilica.com/doc/660254،
• میرکمالی ،س .)13۹1( .بررسی نقش فرهن

اعتماد در عملکرد معلمان مدارس ابتدایی

شهر تهران .فصلنام نوآوری های آموزشی ،شماره ،42سال یازدهم ،ص 22-38
• هرسی ،پ و بالندارد ،ک .)13۹3(.مدیریت رفتار سازمانی ،کاربرد منابع انسانی ،ترجم
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