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چكيده
هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان رابطه انگيزه شغلي مديران مدارس ابتدائي با سطح كارايي آنان 

ل كلية مديران و معلمان مدارس ابتدائي جامعه پژوهش شام. در شهرهاي رودهن و دماوند است
روش پژوهش كاربردي از .  مشغول به خدمت بودند1386شهرهاي رودهن و دماوند است كه در سال 

 نفر 85 نفر معلم و 550جامعه آماري پژوهش حاضر شامل. نوع ميداني و توصيفي از نوع همبستگي بود
 نفر تعيين 70 نفر و مديران 240ن براي معلمان مدير بود، كه نمونه مورد نياز از طريق جدول مورگا

گيري براي اندازه. اي استفاده شدگيري تصادفي طبقهها از روش نمونهبراي تأمين حجم نمونه. گرديد
پرسشنامه انگيزه مديران متغيرهاي انگيزه و كارايي از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد كه 

آوري شده هاي جمعبراي تجزيه و تحليل داده.  سوال بود47شامل  سوال و پرسشنامه كارايي 26شامل
ها و در بخش در بخش توصيفي از توزيع فراواني، فراواني درصدي، ميانگين و انحراف معيار و نمودار داده

.  گروههاي مستقل استفاده شدt و آزمون (φ)استنباطي براي بررسي فرضيه ها از آزمون همبستگي في
در نتيجه ميزان ضريب همبستگي . دهد كه بين انگيزه و كارايي مديران رابطه وجود داردنتايج نشان مي

دهد كه بين انگيزه و سطح كارايي مديران رابطه مستقيم و بااليي وجود به دست آمده نشان مي(φ) في
ن زن و مرد و عالوه براين بين ميزان كارايي مديرا.  كارآيي به انگيزه شغلي آنها بستگي دارد25/0دارد و 

.همچنين بين انگيزه شغلي مديران زن و مرد نيز تفاوت معناداري وجود دارد

انگيزه شغلي، كارايي، مديران : واژهاي كليدي

مقدمه
.عهده داردآموزش و پرورش نقش اساسي در گردش امور جامعه وتداوم و بقاي آن به

هاي آموزشي و پرورشي از لحاظ كمي و رهبري و مديريت اثربخش مستلزم تهيه و اجراي برنامه
هاي آموزشي نگرش مثبتي نسبت به امر آموزش و امروزه تقريباً در همة نظام. كيفي است

هاي مؤثر آموزش و مديريت وجود بازآموزي معلمان و مديران آموزشي و به كارگيري روش
در كشور ما )4،1997ليي؛3،1992ميچل؛1373؛بهرنگي،1378؛ ميركمالي،1373ميركمالي،(.دارد

 كه كرد اما بايد اعتراف ؛توجه به مسئلة مديريت آموزشي تقريبا از سي سال پيش آغاز گرديد

استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن-1
�مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن-2
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امروز . هاي آموزشي احراز ننموده استمديريت آموزشي هنوز جايگاه شايسته خود را در نظام
نظام آموزش ي در يتوان با مديريت و رهبري آگاهانه به درجات باالتري از اثربخشي و كارامي

 از طريق معلمان و ،آموزش و پرورش صورت گيردنائل گرديد و اگر قرار است پيشرفتي در
).1373؛ بهرنگي، 1384مكتبي و حنيفي، (مديران آموزش مسير خواهد بود

هاي ي مديران مدارس و با توجه به ويژگييبا توجه به گسترش نياز جوامع بر ضرورت كارا
 بدون ترديد يك مدير ،گاهي خاص در هدايت جامعه برخوردارندمديران مدارس كه از جاي

بايستي عالوه بر توانايي در علوم مديريتي، انگيزه كافي براي به كار بردن اين علوم در مدارس را 
و اگر در اين زمينه عمل نكند، ) 1374پرداختچي، (براي بهبود و رشد مدارس داشته باشد

خورد، رفع نخواهد شد و اين امر الزمة تحقق س به چشم مياي كه در مدارهاي عديدهنارسايي
ها بتواند كمكي هر چند اي از اين يافته شايد گوشه.سازدو بررسي در اين زمينه را آشكار مي

هاي شتابنده  عصرما عصر تغيير و تحول. سطح كيفي مدارس كشور داشته باشدياندك به ارتقا
ها و مديران دائماً آماده  پس از تحول و تغيير بايد سازماندر چنين فضايي. و دور از انتظار است

و گوش به زنگ تحوالت و رويارويي با تغييرات باشند و جز اين راهي براي دوام و بقاء وجود 
هاي مختلف در آينده نظريه هايي در اين  اميد است با افزايش تحقيق و تفحص در زمينه.ندارد

.ند پاسخگوي بشر در اين زمينه باشدزمينه مطرح و تدوين شود كه بتوا
جامعة امروز ما براي بازسازي و پيشرفت نياز به آن دارد كه راه كارهاي عملي مديريت را 

اما با وجود اين تمايل، متأسفانه كتب ربع قرن گذشته مديريت به زيور طبع . كارگيرده بداند و ب
يا تغيير روانه بازار شده و با محتواي اي اصالح آراسته شده، با جلدهاي رنگين بدون حتي نقطه

در . اند ولي در واقع به بيراهه رفته،كهنه و صرفاً نظري نيازهاي بر حق را ظاهراً ارضاء نموده
يني بسنده نمي كند كه يتغييرات و تحوالت سريع در اين رشته به هيچ منطق و آ) عصر حاضر(

يت ندارد و از كاربرد مديريت در عمل هاي مديرشود و پيامي از تازهمنابع محدود چاپ مي
حال در اين عصر مي توان با مدد انديشه و تفكر و ايمان و با ياري از منابع . گويندسخني نمي

 به منظور آگاهي ،آنچه در اين نوشتار ثبت مي شود. غني خود به نظريه هاي مديريت بپردازيم
شان شناخت نقاط ضعف و قوت و داليل از موضوع رابطه انگيزة شغلي مديران با سطح كارايي اي

اي در مدارس و رد و قبول و داليل عدم توجه مديران و چگونگي بروز مشكالت و مسايل حاشيه
. كه اميدوارم مفيد فايده افتد،باشدهاي الزم در اين خصوص ميپيشگيري

ه مندي از دانش و تخصص مديريت و تجربطور مسلم يك مدير موفق عالوه بر بهرهبه
. هاي او تضمين شودعلمي بايد داراي خصايص معيني هم باشد تا در مجموع اثربخشي فعاليت
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وجود ) 1386مجيديان،؛1371علوي،؛1376مرادي،؛1377مجبوري،(مطالعات متعددي
. داري وجود داردي مديران ارتباط معنييهاي شغلي و كارادهد بين انگيزهدارد كه نشان مي

وم عبارتست از نسبت بازده به منابع مصروفه بازده محصول سيستم است كه ي در اين مفهيكارا
ي به حداكثر ي حال چگونه سازماني اداره شود تا كارا،شودصورت خدمت يا كاال عرضه ميه ب

). 1370اقتداري، (افزايش يابد 
ها تحت  اغلب سازمان؟پرسش بعدي اين است كه چرا انگيزش در مديريت اهميت دارد

؛ به نقل از 1979، 2 و هارت1اسكات(دهند بودن وظايف خود را انجام مي اصل و عقالييعنوان
دست  مفهوم آن است كه نخستين هدف مديريت، افزايش كارايي از راه به.)1386مجيديان،

بنابراين هرگونه رفتاري كه به بازدهي بيشتر كمك . آوردن باالترين بازده با كمترين هزينه است
ها بتواند به اگر اين كردارها و كنش.خواهد آن را تقويت كند است كه مديريت مي عملي،كند

وقتي انگيزش به كارآيد . انگيزاند كوشش زيادي را برمي،كار گرفته شود، دقيق و به موقع باشد
 آنچه كه رفتاري را هدايت :سؤال پيش مي آيداين كه بخشد، حال آنبه رفتار شخص نيرو مي

زايي كند؟ اين مفاهيم ذهني به نيروهاي انرژيمي دهد، چگونه آن را تقويت مييا جهت خاصي 
دهد و فرد را سويي سوق ميبه  اين نيروها آنان را .كند اشاره مي،كه در درون افراد قرار دارند

). 1992؛3پكر(وادار مي كند تا به روش معيني رفتار كند 
ده كه همواره توجه فالسفه و انديشمندان ترين مباحث مطرح شايجاد انگيزش يكي از مهم

هاي آموزشي را مديراني كه انگيزه باال و صالحيت كار در سازمان. را به خود جلب كرده است
ها خاطر كاركنان و هماهنگي تالش باعث بهبود شرايط كار، افزايش رضايت، ايمني،داشته باشند

ر نتيجه تقويت روحيه كاركنان براي دهي به امكانات، جهت تحقق اهداف سازمان و ددر شكل
 در اين نوشتار سعي برآن است .شكوفايي، خالقيت، نوآوري و تحرك كاري كاركنان خواهند بود

تا رابطة انگيزه مديران آموزشي با سطح كارايي ايشان در مدارس ابتدايي مورد بررسي قرار 
نا شده و آنها را در واحد  تا با راهبردهاي عملي جهت بهينه سازي كيفيت مديريت آش،گيرد

ها و تمايالتي كه در ضمير يك فرد نيازها، خواستبه عبارت ديگر. كار گيرنده آموزشي خود ب
 اين نيروها در هر فرد با جهت دادن افكارش .شود باعث ايجاد انگيزش دروني مي،وجود دارد

.منجر به بروز رفتار خاص در يك موقعيت شغلي مي گردد

3- Pakchar1- Scott
2- Heart
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؛ مجبوري، 1995؛ تيلور، 1373؛ نايلي، 1376مرادي، (عمل آمدهقيقات بهبا توجه به تح
بين انگيزش شغلي و سطح كارايي ) 1377؛ عالقه بند، 1386؛ مجيديان،1371؛ علوي، 1377

تواند باعث ها عامل ديگر ميعنوان يكي از دهگي شغلي بهارتباط وجود دارد و در نتيجه بي انگيز
مديران امروز در جستجوي چيستند؟ به كجا . در آن شغل گرددكاهش سطح كارايي افراد 

هايشان كدام است و چه اهدافي را دنبال مي كنند؟جويند؟ آرمانروند؟ چه ميمي
با نگاهي به اطراف واكناف اين گيتي پهناور درك مي شود كه در عصر حاضر كارايي و بهره 

ها در جستجوي همة سازمان. ها استوري واالترين هدف و ارزشمندترين مقصد همة سازمان 
علم مديريت . هايشان در اين راستا استوري بيشترند و تالشكارايي و اثربخشي باالتر و بهره

تحقيق .بايد پاسخگوي اين گونه سؤاالت باشد و مخاطبان خود را در پيمودن اين راه ياري دهد
بردن كيفيت اد به نحوي در باالحاضر با درك اين ضرورت كه ايجاد عشق، عالقه و انگيزش افر

 انجام شد، و در آن انگيزه شغلي متغير مستقل و ،تعليم و تربيت نقش بسيار مؤثري دارد
با توجه به ماهيت پژوهش ابتدا به ارائه تعاريف از انگيزه هم از لحاظ . كارآيي متغير وابسته است

از نظر .ك ارائه مي شودنظري وهم عملياتي پرداخته مي شود و سپس تعريف عملياتي هري
) هدف(جهت خاص تا رفتاري را در،لغوي، انگيزه حالتي است كه به ارگانيسم نيرومي دهد

).1373ميركمالي، (هدايت كند
اي است كه از پرسشنامه سنجش انگيزش شغلي مديران، نمرهدر تحقيق حاضر منظور از

مه از ميانگين نمرات پرسشنامه باال هر قدر ميزان نمره پرسشنا. آيدانگيزه مدير به دست مي
.قدر انگيزه مدير باال است همان،باشد

طريق تعيين ازي يعني ميزان بازده و اثر مفيد يك وسيله يا فرد كهيبه طور نظري، كارا
).1371گنجي، (عملكردهاي آن اندازه گرفته مي شود 

ميانگين ميزان ارزشيابي ي مدير از طريق محاسبه يبه لحاظ عملياتي در تحقيق حاضر كارا
ي مدير توسط معلمان براساس پرسشنامه اندازه گيري شده، به طوري كه نمرات باالي يكارا

.ي باالي مديران استيميانگين پرسشنامه نشان دهندة سطح كارا
چستر «اولين بار . شوندي و اثربخشي معموالً به جاي يكديگر استعمال ميياصطالحات كارا

ين دو اصطالح تفاوت قائل شد و آنها را شرط الزم براي پايداري همكاري و  بين ا1»بارنارد
وي معقتد . كندكارايي را انجام كار به بهترين وجه تعريف مي2»ارسون«. تعاون مطرح نمود

1- Chester Barnard 3- Fiedler
2- Erson 4- Mc Greygor
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ي عبارتست از انجام كاري به بهترين طريق به وسيلة فرد حائز شرايط در بهترين ياست كه كارا
طور فردي و  چه به،ي يعني شرايط آسودگي آور براي كاركنانيكارا. ترين وقتمحل و مناسب

منظور از اثربخشي . طور دست جمعي و هدف اصلي مديريت تحقق كارائي سازمان استچه به
در كتاب روابط انساني در مديريت، ) 1374(پرهيزكار. درست با شيوه درست استانجام كارهاي 

 وي .گردديش روحيه همزمان با حصول به اثربخشي ميبرد كه موجب افزاعواملي را نام مي
خاطر از نوع كار، جوشش نشان مي كند عواملي مانند صحت و تناسب سرپرستي، رضايتخاطر

نسبي از ميزان عوايد و حقوق، آن رضايتهمكاران، رضايت از هدف و مقصد سازمان و ميزان اثر
اجتماعي از قبيل موقعيت، پرستيژ، صحت و سالمت جسم و روح در محيط كار در عوامل 

). 225، ص 1374پرهيزكار،(شودجذابيت، و پيشرفت شغلي موجب اثربخشي سازمان مي
ي و موفقيت مدير عمالً بستگي به دو عامل شيوه يميزان كارا: و چمرز معتقدندفيدلر

،ريگروه تحت امرش و كنترل اوضاع كاي مديريت يعني روش برخورد معمول مدير با اعضا
پاركينسون، به نقل (يعني ميزان اقتدار و كنترلي كه مديريت بر اوضاع و احوال كاري اش دارد 

).97، ص 1376از ايران نژاد، 
انجام ) 2005تيلور، (براساس تحقيقاتي كه در دانشگاه تگزاس توسط گروهي از پژوهشگران 

ه مدرسه خود ديدگاه نسبت به آيند: گرديد، مديران كارآمد داراي خصوصيات زير هستند
روشني دارند و بر دانش آموزان و نيازهاي آنان تأكيد دارند، همچنين مديران موفق به اهدافي 

آموزان دارند، مي انديشند مديران كه براي مدرسه الزم است و انتظاراتي كه معلمين و دانش
دايت ها هكارآمد محيط و فضاي آموزشي مدرسه را به سمت اين اهداف و چشم داشت

طلبانه با جانبداري از تمام مدرسه اعمال و اگر ضرورت ايجاب كند رفتاري اصالح. كنندمي
.كنندمي

كننده گور چگونگي احساسات مدير دربارة طبيعت يا ماهيت انساني تعيينگرياز نظر مك
حت تمايالت رهبري نوع شيوة رهبري را ت. آن نوع شيوة رهبري است كه او به كار خواهد برد

هاي رهبري كند كه مدير در كاربرد كدام نوع از شيوهتأثير قرار داده و به خوبي مشخص مي
برخي . كنندبسياري از مديران در حوزة رهبران مستبد بهتر انجام وظيفه مي. تر استراحت

. دهندگروهي را ترجيح ميديگر نگرش
زان عدم اطمينان از ــ ميبرخي معتقدند احساس امنيت مدير در يك موقعيت نامطمئن بر

). 1992ميچل و توچر، (رد، افزايش مي دهدـــنتايج را پس از زماني كه وي تصميم بگي
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ها و  كه رفتار يك مدير تحت تأثير چهار متغير،محركند به اين نتيجه رسيد2 و اشميت1بامتانن
تواند  مدير، بهتر مياين مبنا يك بر.گيردهاي دروني او و آموزش و تجارب او قرار ميانگيزش

درك كند كه چرا الگوي رفتاري خاص را ارجح دانسته و با اطمينان بيشتر مي تواند مؤثرتر 
.واقع شود

؛ ميركمالي، 1992؛پكر،1997؛لي،1372؛ ميرسپاسي،1377عالقه بند، (صاحبنظران متعدد
:ودكه به اهم آن اشاره مي شمي كنند انگيزش را به طور متفاوت تعريف ) 1373

داند كه در راستاي شدت و  انگيزش را عبارت از نفوذ و تأثيرات مقارني مي3جان اتكينسون
معتقدند كه فرايند انگيزش، فرآيندي روانشناختي 5 و الرسون4ميچل.پايداري كنش و عمل آيد

گردد  موجب مي،مدار هستنداست و برانگيختگي، هدايت و تداوم اعمال ارادي فرد را كه هدف
و همكارانش انگيزش را عبارت از اشتياق و عالقه نسبت به 6وين ماندي). 1372سپاسي، مير(

برسون و . هاي سيستم مورد نظر الزم استدانند كه براي نيل به هدفانجام فعاليتي مي
دانند كه انرژي بخش و فعال كننده، جهت ده بوده، موجب انگيزه را حالتي دروني مي7اشتاينر

).1373ميركمالي، (ه سوي اهداف مي شودكشاندن رفتار ب
 داده شود، مالحظه مي شود كه هاي انگيزشي مورد بررسي قرار     اگر سير تحول زماني تئوري

و كمي بعد محركات را شامل ) مديريت علمي(رفت پول تنها محرك است تصور ميدر آغاز
 درمديريت روابط .انستنددشرايط كاري و امنيت و احتماالً شيوة سرپرستي دموكراتيك مي

ق خويشتن قنفس و تحهاي اخير نيازها يا انگيزه هاي سطوح باالتر نظير عزتانساني و سال
به ) آلدرفر(، مسئوليت، قدرشناسي، دستاورد و پيشرفت هرزبرگ رشد و توسعه شخصي 8)مازلو(

ط با بامل مرتهاي محتواي انگيزش عو تئوري.عنوان محتواي انگيزش مورد توجه قرار گرفتند
 موتور دروني فرد است و از طريق تأمين ،طبق اين نظريه انگيزه. رفتار را تعيين مي كنند

.نيازهاي انساني آن مي توان موجب حركت آن شد
 انديشه و نظريه كسب موفقيت را براي مطالعه توسعة اقتصادي در كشورهاي 9مك كله لند

ها را به طور جالبي باعنوان جامعه در حال  بررسيو اين) 1961(كار گرفته ه كم توسعه يافته ب
 بر پاية اين يافته ها مك كله لند استدالل مي كند توسعه .كسب موفقيت شرح داده است

6- Wayne mondy& et al1- Tanenbam
7- Berelson Eshtainer2- Schmith
8- Mazlo3- John Etkinson
9 - McClleland4- Michel

5- Larson
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اقتصادي در سطح ملي تا اندازه اي زير نفوذ تأثير كوشش هاي مردم يك كشور براي كسب 
.موفقيت است

كا را با مديران بخش بازرگاني در زمينه كسب مديران مياني دولت فدرال آمري) 1961(گايوت 
نتيجه مي گيرد كه مديران مياني دولتي نياز موفقيت و پيوستگي قدرت مقايسه كرده و

بيشتري به كسب موفقيت و نياز كمتري به پيوستگي و وابستگي نسبت به همتايان خود در 
.)26، ص 1372 علوي،  دبليو پورتر، به نقل از- ريچارد ام استيز(بخش بازرگاني دارند 

هاي شغل هاي شغل تأكيد مي كند كه دربارة ويژگيدر مورد ويژگياستيفن پي رابينز
 اما بيشتر مدارك به دست آمده چهارچوب نظري مزبور را ؛تحقيقات زيادي انجام شده است

امدها و ها بر پيكه اين ويژگيها وجود دارند و ايناي از ويژگييعني مجموعه. اندتأييد كرده
).343، ص 1374يان،اعرابي، يپارسا(گذارند نتايج رفتاري اثر مي

،ي داشته باشدي، شغلي كه توان انگيزشي باالدر اظهارنظر خود اذعان داشتههمكن اولدهام
آورد كه كاركنان براي انگيزش دروني آمادگي الزم به دست  را به وجود ميياوضاع و شرايط

).145، ص 1373نايلي، (آورند 
ها در تالشند سازمان. ترين مباحت در مديريت انگيزش استاز طرف ديگر يكي از پيچيده

همه  با اين .هاي سازماني بگمارند كه داراي انگيزه قوي براي كار باشندمديراني را در پست
هايي كه در اين زمينه انجام شده هاي گوناگون و پژوهشتوان اطمينان داشت كه كوششنمي

پارچه و به هم آميخته باشد كه بتوان بيشترين درك و فهم را از مباحث اساسي چنان يك
ي مديران از اهميت فراواني يكارااما همواره موضوع تأثير انگيزش در. دست آورده انگيزش ب
عالقه بند، ( كه با توجه به آن، افزايش بازده نظام آموزشي پيش مي آيد، بوده استبرخوردار

1377.(
پژوهشي دربارة رابطة انگيزه مديران آموزشي و انتخاب شغل آنان انجام ) 1376(مرادي 

انتخاب شغلي مديران تبيين وكشف رابطه بين انگيزه و وي به منظور توصيف و.داده است
 گانه آموزش 19 نفر مديران آموزشي مناطق 70مونه برداري تصادفي بينآموزشي از روش ن

وپرورش تهران استفاده كرد و به اين نتيجه رسيد كه بين انگيزش شغلي و آزادي عمل و امكان 
همچنين گردد وعامل قوي بودن جنبه هاي اجتماعي رابطه معني دار تأييد ميترقي ورشد و

.ي در انتخاب شغل مديران تاثير قابل توجه و چشمگيري دارددهد انگيزه انتـايج نشان مي
در دانشگاه عالمه طباطبايي تحت عنوان بررسي مقايسه )1377(پژوهش مجبوري 

با.مرد در مدارس شهر بجنورد انجام شداثربخشي رفتار مديران زن وهاي رهبري وسبك
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طه معني دار وجود دارد و اثربخشي مديران رابتوجه به نتايج تحقيق بين سبك رهبري و
همچنين انگيزه شغلي مديران كارآيي آنان تأثير دارد و اثربخشي مديران زن بيشتر از مديران 

.است مرد
باتوجه به مستندات فوق و هدف اصلي تحقيق پژوهشگر در تحقيق حاضر فرضيه هاي زير بوده 

:است
.ي مديران مدارس رابطه وجود دارديـ بين انگيزه وكارا1
.مرد تفاوت وجود داردي مديران زن ويـ بين ميزان كارا2
.مرد تفاوت وجود دارد  ـ بين ميزان انگيزه مديران زن و3

روش 
باتوجه به اين كه محقق . تحقيق حاضر در حوزه تحقيقات كاربردي از نوع ميداني است

 لذا روش ، پرداختهاندازه متغيرها را دستكاري نكرده، فقط به توصيف رابطه ها در زمان حال
.تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است

. نفر مديران شهرهاي رودهن و دماوند بودند85 نفر معلم و 550جامعة پژوهش شامل 
 نفر 70 نفر و براي مديران 240اساس جدول مورگان براي معلمان حجم نمونه مورد نياز بر

به اين ترتيب كه . ي نسبي بوده استروش نمونه گيري تصادفي ساده و  طبقه ا. ديتعيين گرد
انتخاب و سپس )  نفر مرد35 نفر زن و 35( مدير به صورت تصادفي ساده و نسبي 70ابتدا 

 الزم به ذكر است كه . معلم از همان مدرسه به صورت تصادفي انتخاب گرديد4براي هر مدير 
 پرسشنامه 5زن و  پرسشنامه مدير 5( پرسشنامه 10هنگام جمع آوري پرسشنامه ها تعداد 

در پژوهش حاضر ابزار . به خاطر ناقص بودن از تجزيه و تحليل كنار گذاشته شد) مدير مرد
4اندازه گيري شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بود كه طيف آن براساس مقياس ليكرت از 

 يك براي محاسبه اعتبار آن پس از اجرا  آزمايشي بر روي.بود) خيلي كم (1، تا )خيلي زياد(
 محاسبه گرديد كه نشان دهنده اعتبار باالي 84/0 نفري، ميزان آلفاي كرانباخ در حد 30نمونه 

 نفر از متخصصان علوم تربيتي استفاده و 10روايي آن نيز از طريق نظرسنجي با . آن مي باشد
يكي از پرسشنامه ها براي سنجش انگيزه شغلي مديران تدوين شد كه از مديران. تأييد گرديد

 و كنندات خود را در مورد كاربرد هر مورد باتعيين يكي از گزينه ها تعيين يخواسته شد تا نظر
پرسشنامه ديگر براي تعيين سطح كارآيي مديران بود كه از معلمان خواسته شد تا نظر خود را 

.در مورد سطح كارآيي مدير خود با انتخاب يكي از گزينه ها معين نمايند
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يافته هاي پژوهش
بين انگيزه مديران مدارس ابتدايي شهر رودهن و دماوند و سطح كارآيي آنان رابطه :رضيه اولف

براي آزمون فرضيه فوق از آزمون آماري همبستگي به شرح جدول زير استفاده شد؛. وجود دارد
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0:
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210

≠∫−∫

=∫−∫
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H

سطح معني داريضريب همبستگي
50/0000/0

و سطح معني ) 50/0(فوق ضريب همبستگي محاسبه شده با توجه به داده هاي جدول 
تعيين شده، مي توان چنين استنباط كرد كه بين انگيزه و كارايي مديران ) α=000/0(داري

جهت تبيين ميزان رابطه بين دو متغير . مدارس ابتدايي شهر رودهن و دماوند رابطه وجود دارد
 كارآيي مديران به انگيزه شغلي 25/0 كه مي دهدريب تعيين نشان انگيزه و كارآيي مديران ض

.آنها بستگي دارد

شهر رودهن و دماوند تفـاوت      بين ميزان كارآيي مديران زن و مرد مدارس ابتدايي        : فرضيه دوم 
 گروه هاي مستقل به شرح جـدول زيـر اسـتفاده            tبراي آزمون فرضيه فوق از آزمون       .وجود دارد 

:شد
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سطح معني داريTانحراف معيارميانگينتعداد نمونهشاخص ها
3096/2030/8مديران زن

3050/9070/6مديران مرد
927/201/0P<

مبين جدول با سطح معني t  از مقدار t) /= 927(محاسبه شده t كه مقدار با توجه به اين
توان  درصد مي95لذا با اطمينان ؛ ي شود فرض صفر رد م،تر استبزرگ) 001/0(داري 

.داري وجود داردكه بين ميزان كارايي مديران زن و مرد تفاوت معنيكرد استدالل 
بين ميزان انگيزه شغلي مديران زن و مرد مدارس ابتدايي شهر رودهن و دماوند :فرضيه سوم 

تقل به شرح جدول زير  گروه هاي مسtبراي آزمون فرضيه فوق از آزمون . تفاوت وجود دارد
:استفاده شد
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سطح معني داريTانحراف معيارميانگينتعداد نمونهشاخص ها
3010/6720/4مديران زن
3025/6470/3مديران مرد

789/201/0P<

 با  مبين جدول بحرانيt  از مقدار ) =789/2( محاسبه شده t كه مقدار با توجه به اين
 درصد اطمينان 95 لذا با ؛شود فرض صفر رد ميت،تر اسبزرگ) 01/0(سطح معني داري 

.داري وجود داردتوان استدالل كرد كه بين ميزان انگيزه مديران زن و مرد تفاوت معنيمي

بحث و تفسير 
شود كه كيفيت آن اي محسوب ميترين نهادها در هر جامعهاهميتآموزش و پرورش از پر

 با توجه به گسترش نياز جوامع، ضرورت .ر واقع كيفيت عملكرد ساير نهادها را تعيين مي كندد
هاي مديران  از طرف ديگر ويژگي.ي مديران مدارس بيش از پيش احساس مي شوديكارا

 بدون شك يك مدير بايستي عالوه .مدارس از جايگاهي خاص در هدايت جامعه برخوردار است
، تا .كارگيري اين علوم در مدارس داشته باشده تربيتي انگيزه كافي براي ببر توانايي در علوم 

.بتواند كيفيت آموزش را ارتقاء ببخشد
 نيازها، برآورده شدن يتوان گفت كه انگيزش، نيرويي است كه انسان را براي ارضامي
و در نتيجه، دهد كننده يك رفتار نو هستند، سوق ميهايي كه تعيينها و ايجاد گرايشخواسته

:هاي برانگيخته شده داراي سه حالت هستندانسان. آورديك حالت تعادل در انسان به وجود مي
كنند و در نتيجه، در  ارزشيابي مي را يعني هدف دارند، توسعه طلبند، وضع: در تحركند- 

.ترقي مي كنند) شخصي، جمعي، اشتغالي(تمام شئون زندگي 
ها دهند، و بهترينمي را تغيير،توانند تغيير دهند كه در محيط مي يعني آنچه را:نگرند مثبت- 

.را انتخاب مي كنند
. يعني روز خود را با شادي، و كار خود را با شعف شروع مي كنند: رضايت خاطر دارند- 

ي آنان بررسي و براي يدر اين تحقيق رابطة انگيزة شغلي مديران مدارس ابتدائي با سطح كارا
. اهداف تحقيق فرضيه هاي زير مورد آزمون قرار گرفتدستيابي به

.ي آنان رابطه وجود داردي بين انگيزه مديران و ميزان كارا-1



85 ... ... ... ... ش شغلي مديران مدارس ابتدايي با سطح كاراييش شغلي مديران مدارس ابتدايي با سطح كاراييش شغلي مديران مدارس ابتدايي با سطح كاراييش شغلي مديران مدارس ابتدايي با سطح كاراييانگيزانگيزانگيزانگيزرابطهرابطهرابطهرابطه

. بين ميزان انگيزه مديران زن و مرد تفاوت وجود دارد-2
.ي مديران زن و مرد تفاوت وجود داردي بين ميزان كارا-3

مل دو پرسشنامه بود كه پرسشنامه انگيزه براي آزمون فرضيه هاي ذكر شده ابزار تحقيق شا
 سوال تدوين شد و پرسشنامه 47ي شامل ي سوال و پرسشنامه ميزان كارا26مديران شامل 

انگيزة مديران توسط خود آنها تكميل گرديد و پرسشنامه كارآيي مديران توسط دبيران آنها 
ها از آمار توصيفي ون فرضيه و آزمپس از جمع آوري داده ها، تجزيه و تحليل داده. تكميل شد

:دست آمده شرح زير بهاي تحقيق بهو استنباطي استفاده شد و نتايج هريك از فرضيه
كه بين انگيزه مديران مدارس ابتدائي شهرستان براي آزمون فرضيه  اول مبني بر اين

ه  ب50/0از ضريب همبستگي في استفاده و ضريب . ي آنان رابطه وجود دارديدماوند و كارا
ي مديران رابطة مستقيم و متوسط به يدهد كه بين انگيزه و سطح كارادست آمده نشان مي

شان افزايش يييعني هر قدر ميزان انگيزه مديران باالتر شود، ميزان كارا. بااليي وجود دارد
 كارآيي مديران به انگيزه شغلي آنها 25/0 محاسبه ضريب تبيين بيانگر آن است كه .يابدمي
گي دارد و چون اين درصد مقدار بااليي است، مي بايست ارتقاي انگيزه شغلي مديران مورد بست

دست آمده از ه باتوجه به اين نتيجه و نتايج ب. والن آموزش و پرورش قرار گيردئتوجه مس
مرادي و ديگر صاحبنظران توجه به لند و همكن والدهام و نتايج تحقيق مطالعات مك كلي

.باشدي ضروري ميييران براي باالبردن كاراانگيزه شغلي مد
t در تحليل فرضيه دوم مبني بر وجود تفاوت بين ميزان كارآيي كارمندان مرد و زن، چون

 لذا ،تر استبزرگ) tcr ×%1و df = 58= 660/2(مبين جدول بحراني t محاسبه شده از مقدار 
ي مديران زن و مرد تفاوت ياراتوان استدالل كرد كه بين ميزان ك درصد مي95با اطمينان 

 با ،ي مديران زن بيشتر از مردان استيدهد كارااين نتيجه كه نشان مي. داري وجود داردمعني
دهد اثربخشي مديران زن بيشتر از مديران مرد كه نشان مي)1377(نتايج تحقيقات مجبوري 

بيش از مديران مرد كه چرا كارآيي مديران زن است، همخواني دارد و در تحليل دليل اين
.است، مي توان آن را بر مبناي تحقيقات انجام شده برمبناي اين داليل استدالل كرد

كه كنند براساس انتظارات آموزش و پرورش عمل كنند و ديگر اين مديران زن سعي مي-1
 از ي وي از سوي معلمان تأثير دارد ويمديران زن  با معلمان در سنجش كاراارتباط صميمانه تر

تر هستند، از طرف ديگر چون مديران زن در ارتباط با دانش آموزان ابتدايي صبورتر و مهربان
. .كارآيي بيشتري برخوردارند
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محاسبه t در تحليل فرضيه سوم مبني بر وجود تفاوت بين انگيزه مديران زن و مرد چون 
ر است، لذا با اطمينان تبزرگ) tcr ×%1وdf 58= 660/2(مبين جدول بحراني t شده از مقدار 

داري وجود توان استنباط كرد كه بين ميزان انگيزه مديران زن و مرد تفاوت معني درصد مي95
 اين نتيجه با نتايج مطالعات بعد از دهة .دارد و انگيزه مديران زن بيشتر از مديران مرد است

 همچنين .ان استيكس) 1386(و مجيديان  ) 1985(هشتاد از جمله تحقيقات هنلي پالوار 
. مديران زن و مرد بوده است رهبري رهبران مبني برتفاوت مطالعاتمشابه

:با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر به مسؤوالن آموزش و پرورش پيشنهاد مي شود
هاي ضمن خدمت با عنوان راهكارهاي ارتقاي انگيزه شغلي مديران برگزار نموده و  كالس-1

.تا حداكثر اثربخشي را داشته باشندكنند اه آموزشي داير آن را به صورت كارگ
كه كارآيي مديران زن در مدارس ابتدايي بيش از مديران مرد است، مديريت  با توجه به اين-2

.مدارس ابتدايي را به مديران زن واگذار نمايند
لسات مديران كه انگيزه مديران زن نسبت به مديران مرد بيشتر است، در ج با توجه به اين-3

از مديران زن خواسته شود تا دربارة انگيزه يا راهكارهاي تقويت انگيزه صحبت نمايند تا مديران 
.مرد از آنها الگوبرداري كنند

 كارآيي مديران به انگيزه شغلي آنان بستگي دارد، بنابراين پيشنهاد مي شود، 25/0چون -4
يق شود و پس از شناسايي آنها براي ارتقاي دربارة عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي مديران تحق

هايي اتخاذ شود تا كاربست آنها، موجب ارتقاي كارآيي انگيزه شغلي مديران برنامه و سياست
.آنان شود
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