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Abstract

چکیده

Teacher's effectiveness is the result of all elements
and attempts of the subsystems in the public and
formal education. The aim of this study was to
investigate the relationship between the school
organizational climate and the physical education
teachers' effectiveness. In terms of method and
data collection procedure, the study was
descriptive – correlational and of survey type,
respectively. The statistical population of this
research included all male and female physical
education teachers in the city of Rasht (i.e. 207).
The research instruments were the Modified
Organizational Climate Inventory for Schools and
Teacher Effectiveness Questionnaire (modified
and validated by Hallaji, 1395) with the reported
reliability of 0.91 (Dabagh, 1396). The researcher
employed descriptive statistics to describe the
data, Kolmogorov Smirnov test to test data
normality and Spearman correlation coefficient at
P≤0.05 to test the research hypotheses. The results
showed that the data did not follow the normal
curve, there was a positive significant relationship
between organizational climate of schools and the
effectiveness of physical education teacher, and
there was a positive significant relationship
between the three components of school
organizational climate (supportive behaviour,
commitment behaviour and intimate behaviour)
and the effectiveness of physical education
teachers. In addition, there was a negative
significant relationship between the two
components of school organizational climate
(desperate behaviour and mandatory behaviour)
and the effectiveness of physical education
teachers.
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Education,

اثربخشیی معلیی برآینیی تمیییم مؤلفیی هییی و تیی هییی
 هی.زیرنظیمهی نظیم تعلی و تربیت رسم و عموم اسیت
از این پژوهش بررس ارتبیط جو سیزمین م رس و اثربخشی
 ایین پیژوهش از منظیر رو از نیو.معلمین تربیت ب ن بود
 همبسیگي و از منظیر جمی آور داده پیمییشی- توصیف
 جیمع آمیر ایین تحقیی را کلیی دبییران.محسوب م شود
 جیمعی. تربیت ب ن زن و مرد شهرسگین رشت تشكیل دادنی
 نفر و نمون آمیر بی رو کلشیمیر انگخییب702 آمیر برابر
 پرسشنیم توصیف جو سیزمین اص ح ش ه برا می ار. ش
) بیرا معلمیین5931 و پرسشنیم اثربخش معلی (ح جی
تربیت ب ن اص ح و اعگبیر سنج ش ک پییییی آن توسی
 بیرا. گیاار شی ه اسیتα=0935 ) بی مییاان5931( دبیغ
مقییس توصیف دادههیی از رو هیی آمییر توصییف و بیرا
آزمون نرمیل بودن نمون آمیر از آزمون کلميرو اسمیرنو
و بییرا آزمییون فرضییی هییی تحقی ی از ضییری همبسییگي
 نگیج آزمیون نرمییل.  اسگفیده شP≤0/01 اسپیرمن در سطح
. بودن نشین داد ک دادههی از منحن نرمیل تبعیت نمی کننی
نگیج فرضی کل نشین داد کی بیین جیو سییزمین می ار
شهرسگین رشت و میاان اثربخش معلمین تربیت ب ن ارتبیط
مثبت معن دار وجود دارد؛ امیی بیین سی بعی از ابعیید جیو
سیییزمین میی ار (رفگیییر حمییییگ رفگیرمگعه انیی و رفگیییر
صمیم ) و میاان اثربخش معلمین تربیت ب ن ارتبیط مثبیت
معن دار وجیود دارد و بیین دو بعی از ابعیید جیو سییزمین
م ار (رفگیر نیامی ان و رفگیر دسیگور ) و مییاان اثربخشی
.معلمین تربیت ب ن ارتبیط منف معن دار وجود دارد
معلی

اثربخش معل

 جوسیزمین م رس:واژههای کلیدی
پرسشنیم اثربخش معل

.دانشيیه فرهنيیین تهران ایران

تربیت ب ن

 اسگیدییر گروه علوم تربیگ.5
:* نویسن ه مسئول
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مقدمه
ضرورت و اهمیت م یریت آموزش در عصر کی از سیوی تقیضیی بیرا آمیوز و پیرور رشی
ب سیبق ا پی ا کرده و از سو دیير ضرورت تغییر در تصمی گیر و سییستگذار بهبود کیفی
و ایجید فرصت هی برابر آموزش برا هميین نقش خطیر م یریت نظیم آموزشی را بی وفیفی ا
سنيین و پرمسئولیت مب ل سیخگ تی بی برنیم ریا آگیهین و سیزمین ه هوشمن ان محی سیل و
جو سیزمین مطلوب و کیرآم اثربخش و رضییت بخش را فراه آورن  .فراگرد آموز و پیرور بیی
انسین سر و کیر دارد و انسین نیا موجود پیچی ه است؛ در نگیجی نیییز بی معلی هیی شییسیگ و
اثربخش در سطوح مخگلف آموزش مورد تأکی است (وایا جیا رو کینیوارو و پریرا.)7051 5
م رس ب عنوان نهید اجگمیع نقش تعیینکنن ها در ه ایت انسینهی بیرا نییل بی هی
اصل و غیی نهید تعلی و تربیت رسم و عمیوم ایفیی می کنی  .م رسی و سیییر نهیدهییی مثیل
دانشيیه سهی در تعلی و تربیت هسگن  .منظور از م رس تنهی سیخگیر فیایك محیی بیر فرآینی
تربیت نیست بلك این مفهوم ترکیب پیچی ه از فضی مكین جو و رواب انسیین و فرهنيی مییین
عوامل حیضر در آن است ک ویژگ هی منحصر ب فرد را برا زمین سیز منیس جهت تكیوین
و تحول هویت فرد و جمع مگربیین ب خصوص در سنین کودک و نوجیوان دارا اسیت .همچنیین
ک در تعریف تربیت رسم و عموم و ویژگ هی آن اشیره ش ه این شكل از تربییت در شیرای و
زمین ویژها رخ م ده ک «م رس » نیم دارد و از دیربیز در هم جوام وجود داشگ است .امی بنیی
بر فلسف تربیگ جیمع اس م م رس محی اجگمیع سیزمین ییفگ ا (مشگمل بر مجموعی ا از
افراد رواب و سیخگیرهی منظ ) اسیت کی زمینی کسی مجموعی ا از شییسیگي هیی فیرد
خینوادگ و اجگمیع را برا وصول مگربیین ب مرتب ا از آمیدگ جهت تحق حییت طیبی فیراه
م کن ؛ بنیبراین «م رس فضی اجگمیع ه فمن است کی از طریی زنجییرها از موقعییتهیی
فرصت حرکت رش ییبن ه و تعیل بخش را برا مگربیین فراه م سییزد کی در آن شییسیگي هیی
الزم برا درک و بهبود موقعیت خود و دیيران از طری یییدگیر هیی رسیم و غیررسیم کسی
م شود( ».مبین نظر تحول بنییدین در نظیم تعلی و تربیت رسم و عموم .)791 :5930
توج ب توصیف و تحلیل محی هی ب عنوان می ان نیروهیی ک رفگیر انسین را تحت تیأثیر قیرار
م ده اهمیت ویژها پی ا کرده است .دسگیورد این توج در محی هی سییزمین نشیین داده کی
فضی سیزمین م توان بر انيیا اثربخش و رضییت شغل نیرو انسین اثرگیذار بیشی  .م رسی
یک نهید اجگمیع است و همچون هر نهید یک سیزمین پویی محسوب م شیود .معمیوالت تصیویر
ک از یک م رس خوب و اثربخش در ذهن مجس م شود م رس ا است ک ه هی و برنیم هیی
مشخص و تعریف ش ه داشگ بیش ؛ دارا م یریت قو و معلمین اثربخش بیش ؛ ارتبیط صیمیمین و
نادیك بر اسی همكیر بین معلمین برقرار بیش ؛ کیرکنین از حمییت حرف ا برخوردار بیشن و در
1. Viseu, Jesus, Rus, Canavarro & Pereira
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تصمی گیر هی مربوط ب فعیلیتهی آموزش و تربیگ مشیرکت داشگ بیشن (اکبر رمضین نیژاد
حیج زاده و هژبر  .)5939جو سیزمین ب منال یک پل عمل م کن  .در ییک سیو جنبی هیی
عین و محسو سیزمین از قبیل سیخگیرهی مقررات و شیوههی رهبر قرار دارن ؛ در سو دیيیر
شخصیت روحی و رفگیر کیرکنین واق ش ه ان  .در این صورت جو سیزمین شیمل درک یی احسیسی
است ک کیرمن ان نسبت ب سیخگیرهی مقررات و شیوه هی رهبر سیزمین دارن  .ب ین ترتی ایین
ادراک ه مگأثر از سیخگیرهی مقررات و شیوه هی رهبر سیزمین است؛ هی شخصییت ارز هیی و
نییزهی کیرکنین ک خود را در قیل حیالت روح و رفگیر نشین م ده  .جو سییزمین از اجیاا ییی
ابعید خیص تشكیل ش ه است .بعض از محققین ب ویژگ هی روان  -اجگمیع سیزمین و جنب هی
انسین محی کیر مینن ارتبیطیت درون سیزمین توج بیشگر داشگ ان و برخی نییا خصوصیییت
غیرمید و عین را توأمین ب عنوان شیخصهیی تشیكیلدهنی ه جیو سییزمین میورد تأکیی قیرار
دادهان (منوریین .)5922
جو م رس (جو سیزمین در م رس ) مجموع ا از حیالت خصوصییت یی ویژگ هیی حییک بیر
م رس یی محی آموزش است ک آن را گرم یی سرد قیبل اعگمیید تیر آور و ییی اطمینیینبخیش
تسهیلکنن ه یی حگ بیزدارن ه م سیزد و سب تمییا دو م رسی مشییب از یكی یير می شیود .جیو
سیزمین مطلوب م توان عیمل مهم در ارتقی کیفیت فعیلیتهی آموزشی در م رسی بیشی  .در
عین حیل جو سیزمین نیمطلوب در م رس م توان محیط مملو از سوء فن دشمن و نیامی ب
وجود آورد و ب تب آن منشأ بروز واکنشهیی منفی در معلمیین گیردد (حییج زاده  .)5930جیو
سیزمین م رس (جو م رس ) مجموع ویژگ هی درون است ک م رسی ا را از م رسی ا دیيیر
 .)5914جیو
مگمییا م سیزد و رفگیر کیرکنین آن را تحت تأثیر قرار م ده (عبیی زاده و ق ونی
سیزمین م رس در این پژوهش و بنی ب تعریف ارائ شی ه از پینب بعی رفگییر حمیییگ می یر رفگییر
دسگور م یر رفگیر نیامی ان دبیران رفگیر صمیم دبیران و رفگیر مگعه ان دبییران تشیكیل شی ه
است .بنیبراین چیرچوب نظر این پژوهش مبگن بر نظری ویژگ هیی روانی  -اجگمییع سییزمین
است .این ابعید برگرفگ از اجرا پرسشینیم  94گویی ا ( )OCDQ-RS5اسیت .بی اخگصییر خیرده
مقیی هی (اجاا) مفهوم جو سیزمین م رس چنین تعریف م شون  :رفگیر حمییگ م یر :این رفگییر
بی ت هی م یر جهت برانيیخگن دبیران ب وسیل انگقید سیزن ه و اليو بودن از طری کییر سیخت
مشخص م شود؛ همچنین م یر ب حیل دبیران سودمن است و ب طور واقع نيران رفیه شخصی و
حرف ا دبیران است .رفگیر حمییگ ه مگوج نییزهی اجگمیع ه موفقیت کیر دبییران اسیت.
رفگیر دسگور م یر :نظیرت مسگب ان و سخت رفگیر دسگور م یر را نشین م ده  .در ایین رفگییر
م یر نظیرت و کنگرل سخت و م اوم بر هم دبیران و جای ترین فعیلیتهی م رس اعمیل م کنی .
رفگیر مگعه ان دبیران :این رفگییر بیی روحیی بییال دبییران مشیخص می شیود .معلمیین بی رفگییر
1.Organizational Climate Description Questionnaire Revision Secondary Schools
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م رس شین افگخیر م کنن از کیرکردن بی یك یير لذت م برن و از همكیران خود حمییت م کننی
معلمین ن فق نيران یك یير هسگن بلك نسبت ب موفقیت دانشآموزانشیین هی مگعهی بیوده و
رفگیرشین بی دانشآموزان دوسگین است .آنهی ب دانش آموزان اعگمید دارن و نسبت ب توانییی آنهیی
جهت موف ش ن خو بین هسگن  .رفگیر صمیم دبیران :رفگییر صیمیم دبییران بیر ییک شیبك
ارتبیط هم جینب و قو اجگمیع در میین دبیران داللت می کنی  .دبییران همی یير را بی خیوب
م شنیسن دوسگین صمیم و نادیک هم یير هسگن و ب طور مرت بی هم یير ارتبیط اجگمییع
دارن  .رفگیر نیامی ان دبیران :این رفگیر ب یک اليو کل دخیلت از جین همكیران و می یران گفگی
م شود ک این موضو دبیران را از وفییف اصل ت ریسشین بیزم دارد .در ایین حیلیت کیغیذبیز
م یریگ و وفییف غیرآموزش خیلی زییید اسیت؛ بی عی وه دبییران همی یير را اذییت و عصیبین
.)5914
م کنن (دانشفر 5910؛ ب نقل از عبی زاده و ق ون
نو درک و برداشگ ک نیروهی انسین از موقعیت کیر خود -ک همین جیو سییزمین اسیت-
دارن بر بیزده آنهی اثر م گذارد .هرگیه جو مطلوب و شرای الزم وجود داشگ بیش کیرکنین نییا
وفیدار ب اه ا و ارز هی سیزمین م شون  .ب ینگون شرای کییر مطلیوب فراتیر از چییرچوب
دسگورالعملهی و بخشنیم هی سیزمین عمل م کن و برا سیزمین مفی تر بوده و عیمل مهمی در
بهبود شرای سیزمین و دسگییب ب اثربخش خواه بود .اثربخش ب طور کل تحت عنوان درجی و
میاان تحق اه ا تعریف م شود .فی لر5ک نظری رهبر اثیربخش را مطیرح کیرده اثربخشی را
مشگمل بر رواب فرد بی دیيران میاان کیر از پیش تعیین ش ه و میاان ق رت ک افراد از مقیم خیود
ب دست م آورن م دان (قهرمین  .)5930اثربخش مقص است ک تمیم تی هیی در راسیگی
رسی ن ب آن صورت م گیرد .نظرییت و نوشگ هی موجود در این زمین حكیییت از ایین دارد کی
از جمل  :دسگییب بی اهی ا حفید تی اوم سیسیگ انسیجیم
اثربخش پ ی ه ا است چن بع
وح ت اجاا قیبلیت انطبیق و ایجید تغییرات ک بی یک یی دو عیمل نم توان آن را سنجی  .از ایین رو
برا اثربخش افراد در درج اول بیی بگوانن ه هی منیسی و مقگضی تعییین کننی و امیور و
کیرهی درست را برا انجیم دادن انگخیب نمیین  .گیه اوقیت اثربخش را طور تعرییف می کننی
ک تأکی آن بر نگییب کیر بر حس کمیت کیفیت زمین و هاین اسیت؛ در ایین صیورت اثربخشی
کیرآی را نیا در بر م گیرد .فرد اثربخش آفرینن ها منظ است ک بی تعیین هی هیی روشین و
برنیم ریا وفییف خیود از انجییم دادن فعیلییتهیی آشیفگ و بی هی ف کی دیيیران در دام آن
گرفگیرن اجگنیب م کن  .برا اثربخش افراد عوامل و شرای مخگلف الزم است ک بعض از آنهی
در کنگییرل فییرد بییوده و برخ ی دیيییر از بیییرون اثربخش ی آنهییی را تحییت تییأثیر قییرار م ی دهن ی .
ع ق بن ( )5914معگق است اثربخش یعن انجیم دادن کیرهی درست بی گونی ا کی تمرکیا و
تأکی آن بر دست آوردهی بیش  .براسی این گفگ م ک اثربخش معموالت رفگییر اسیت کی میورد
1. Feidler

رابطه جو سازمانی مدرسه با اثربخشی دبیران تربیت بدنی شهرستان رشت

79

ارزشییب قرار م گیرد .بی این حیل م ک سنجش صرفیت خود رفگیر نم توانی بیشی بلكی رفگییر را
نسبت ب انگظیرات معین ک ارزشییب کنن ه برا آن قیئل است بییی میورد سینجش قیرار داد .بی
عبیرت دیير ه هی سیزمین معییر سنجش اثربخش ب حسییب می آینی  .بنییبراین اثربخشی
میاان تواف رفگیر سیزمین کیرکنین بی انگظیرات سیزمین است.
اثربخش معل ب مفهوم میاان توانیی معلمین برا دسگییب بی اهیی ا آموزشیی برقیرار
ارتبییط مثبت بین معل و دانشآموز کس ص حیتهی و شییسگي هی حضور بی موقیی در کی
داشگن هیجیین و انيییاه هیی الزم برا آموز و انجیم دادن کیرهیی همچون برنیم ریا درسی
و ایجیید
توج ب نییزهی دانش آمیوزان اسیگفیده از رو هی ت ریس مگفییوت و ج یی در کی
انيیاه در دانش آموزان است (چیرلسگون)7050 5؛ در نگیج معل اثربخش برا تحق اه ا مورد
نظر بییی دانیش و مهیرت هی مورد نییز را داشیگ و قییدر بی انجییم و کیییربرد آنهیی نیییا بیشیی .
معلمیین تربیت ب ن اثیربخش نیا بیشیگر ه گرا و ه فمنی هسییگن و بییرا ییییدگیر بهگیر
حرکیت و مهیرتهی ورزش محیی و شرای منیسب را انگخیب کیرده و در ایینجهیت اقیی امیت
الزم را بیی همكییر مسئوالن م رس ب عمیل می آورنی  .محققیین در خصیوص اثربخشی معلیی
نظریییتی را ارائی دادهان اگرچ از دی گیه آنهی معییرهی ثیبگ برا توصیف ویژگ هی معلمییین
اثیربخیش وجود ن ارد؛ از اینرو تعریف و تبیین عوامل ک وابسگ ب اثربخش معل هسگن و یی آن
را می سییزن بسییر مشكل است .چین 7و همكییران ( )7051نشیین دادنی کی چهییر بعی اسیسی
و راهنمییی
اثربخش تی ریس تربییت بی ن یعنی طراحی آموزشی آمیوز می یریت کی
دانشآموزان تأثیر معنیدار بر توسع توانیی مهیرت دسیگكیر دانیشآمیوزان داشیگ اسیت .بیرا
ان ازهگیر اثربخش معلمین م لهیی از سو چن و تسو 5331( 9؛ ب نقل از جیوز )7059 4
ارائ ش ه است .اگرچ هنوز ت ش بیرا ارائی می ل از اثربخشی معلی تربییت بی ن نشی ه امیی
جوز ( )7059پنب بع را برا بررس و توصیف اثربخش معلمین تربیت بی ن الزم می دانی  .ایین
پنب بع عبیرتن از :جنب هی شخص (اليو بودن) جنب هی حرف ا جنبی هیی ذهنی و عقلی
جنب هیی راهبردهیی آموزشی و جنبی هیی اجگمییع  .منظیور از جنبی هیی شخصی پویییی
برخوردار از انرژ داشگن ک م واضح و گویی حفد رابط صمیم بی دانشآموزان و داشگن سبک
کیر مؤثر است؛ جنب هی حرف ا یعن مواجه بی مشك ت رفگیر دانشآمیوزان برخیوردار از
عیدت هی مطیلع و اليوهی کیر مطلوب تشخیص اه ا رفگیر و ایجید انيیا در دانشآموزان
ب واسط فراه آوردن تجیرب ییدگیر ؛ منظیور از جنبی هیی ذهنی و عقلی تسیل بیر محگیوا
پرداخگن ب تمیم محگوا آگیه و بصیرت نسبت بی دانیش روز؛ جنبی هیی راهبردهیی آموزشی
1. Charleston
2. Chen
3. Chen & tesoei
4. Josef
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طراح آموزش بی کییرگیر رو هیی
عبیرت است از ب کیرگیر تكنیکهی آموزش در ک
آموز و ت ریس منیس بی محگوا و دانشآموزان اتخییذ رویكیرد دانیشآمیوز محیور راهانی از و
م یریت فعیلیتهی گروه اتخیذ فنون آموزش منیس بی توج ب تفیوتهی فرد و ب کییرگیر
وسییل نمییش ؛ و جنب هی اجگمیع حفد رابط مطلوب بیی همكییران مشییرکت در فعیلییتهیی
اجگمیع و فرهني مشیرکت توأم بی رضییت در برنیم س مت و آموز مردم پیرامیون تن رسیگ و
به اشت م بیش (جوز .)7059
در تربیت ب ن نوع فرآین آموزش  -تربیگ محسوب م شود ک ه آن بهبود بخشیی ن
ب رش هم جینب انسین از طری فعیلیتهی جسمین و حرکگ است .بی عنییت ب ایینکی مجیر
برنیم در تربیت ب ن معلمین تربیت ب ن هسگن تحق جییم اهی ا راهنمیی برنیمی حیوزه
تربیگ و ییدگیر س مت و تربیت ب ن ب دست آنهی میسر م شود (برنیم درسی ملی .)5935
ارزییب اثربخش معلمین تربیت ب ن اط عیت مهم را ه برا م یران و ه بیرا خیود معلمیین
در پ دارد؛ اگرچ ارزییب اثربخش معلمین خصوصیت اثربخش معلمین تربییت بی ن کییر دشیوار
است؛ درک تأثیر آن بر رو جنب هی س مت و روان دانشآموزان نیا بسییر دشوار م بیش .
جوز ( )7059در پژوهش بی عنوان «اثربخش و شییسگي حرف ا معلمین دوره اول مگوسط
اییلت کوتیییم هن » از م ل پنب بع اثربخش جیییرامین5اسگفیده کرد .نگییب نشین داد ک بییالترین
امگییز ب جنب یی بع شخص و پییین ترین امگییز ب جنب راهبردهی آموزش داده ش  .مه زیر 7و
همكیران ( ) 7051در تحقی خود بی ه ارزییب اثربخش معلمین تربیت ب ن برا اثربخش پنب
عیمل ویژگ هی شخصیگ جنب هی حرف ا فكر (ذهنی ) اسیگراتژ هیی آموزشی و عوامیل
اجگمیییع را در نظییر گرفگنیی  .رادو9و همكیییران ( )7054و جیییو و سیییيری  )7051( 4بییی هیی
یكپیرچ سیز تحقیقیت اثربخش کیفیت ت ریس معلمین نشین دادن ک اثربخش معلمین از دانیش
معل تأثیر م پذیرد و این دانش در تحقیقیت اثربخش معل کیفیت آموزش و پیشرفت تحصییل
دانش آموزان را پیشبین م کن  .همچنین م توان ب سییر پژوهشهی مرتب بی اثربخش معلی و
سیییییر مگغیرهییی اشییییره کیییرد :موسیییو ()5937؛ محمی ی یین و همكییییران ()5931؛ جعفیییر و
علیمردان ()5931؛ دبیغ ()5931؛ گرال  1و همكیران()7051؛ بیبو1و کومیر ( )7059در پژوهش بیی
عنوان جو سیزمین ب عنوان پیشبین کننی ه اثربخشی معلمیین چنیین گیاار کردنی کی بیین
اثربخش و کیرای معلمین م ار ابگ ای بی جو سیزمین محل کیر آنهی ارتبیط معنی دار وجیود
دارد .البگ پیرامون جو سیزمین م رس و مگغیرهی م یریت رفگیر سییزمین پژوهشی هییی انجییم
1. Jayaraman
2. Mohdzairi
3. Rado
4. Jaap & Sigrid
5. Gerald
6. Babu & Kumari
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ش ه است؛ برا نمون رمضین نیژاد و همكییران ( )5911حییج زاده ( )5930شیمس مورکیین و
گریوان ( )5930کریم و همكیران ( )7051و قو فكر و همكییران ()7051؛ امیی ایین پیژوهشهیی
نم توانن ب پیسخگوی ارتبیط جو سیزمین و اثربخش معل تربیت ب ن کمك نمیین .
اگرچ ارتبیط جو سیزمین م ار بی اثربخش و بعض از ابعید رفگیر کیرکنین ب وییژه معلمیین
در خیرج کشور مورد بررس قرار گرفگ اسیت (بییبو و همكییران )7059؛ امیی در داخیل کشیورمین
تحقیقیت مح ود (ب ویژه در جیمع معلمین تربیت ب ن ) در خصیوص ارتبییط و تیأثیر مگغیرهیی
رفگیر سیزمین و م یریت منیب انسین بر اثربخش معلمین تربییت بی ن انجییم شی ه اسیت .بیی و
هیدو ( )7054در این خصوص پژوهش انجیم دادهان ؛ محققین ب تحقیق ک ب بررسی ارتبییط
دو مگغیر جوسیزمین و اثربخش در جیمع معلمین تربیت ب ن اق ام کرده بیش برخورد نكردهانی و
احگمیالت چنین پیشبین م شود ک این خأل تحقیقیت سؤاالت کلی بسییر را ب پیسخ گذاشیگ
بیش  .یك از این سؤاالت نیش از طبیعت مگغیر پویی و بیز فضی اجرا در تربیت بی ن نسیبت
ب سییر ک هی درس م بیش  .م یریت چنین ک هیی بییش از سیییر کی هیی رفگیرهیی
حمییگ م یران و رفگیرهی صمیم تمیم کیرکنین م رس را طل می کنی ؛ لیذا پیژوهش حیضیر
درص د است تی ب بررس رابط ابعید جو سیزمین م رس بی اثربخش در جیمع دبیران تربیت بی ن
م ار شهرسگین رشت بپردازد .فرضی اصل و فرضی هی فرع پژوهش عبیرتن از:
 .5بین جو سیزمین م ار و میاان اثربخش معلمیین تربییت بی ن شهرسیگین رشیت ارتبییط
معن دار وجود دارد.
 .7بین رفگیر مگعه ان و میاان اثربخش معلمین تربیت ب ن شهرسگین رشت ارتبیط معن دار
وجود دارد.
 .9بین رفگیر نیامی ان و میاان اثربخش معلمین تربیت ب ن شهرسگین رشت ارتبیط معنی دار
وجود دارد.
 .4بین رفگیر صمیم و میاان اثربخش معلمین تربیت ب ن شهرسگین رشت ارتبیط معن دار
وجود دارد.
 .1بین رفگیر حمییگ م یران م ار و میاان اثربخش معلمین تربیت ب ن شهرسیگین رشیت
ارتبیط معن دار وجود دارد.
 .1بین رفگیر دسگور م یران م ار و میاان اثربخش معلمین تربیت ب ن شهرسیگین رشیت
ارتبیط معن دار وجود دارد.
روششناسی
از آنجی ک در این پژوهش رابط میین مگغیر جوسیزمین م ار و مگغیر اثربخشی معلمیین تربییت
ب ن درنظر گرفگ ش ه است م توان این پژوهش را از نظر بررس مگغیرهیی داخیل پیژوهش از
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نو توصیف  -همبسگي قلم اد نمود .از نظر جم آور دادههی نیا این پژوهش پیمییش محسیوب
م شود .جیمع آمیر این پژوهش را کلی دبیران تربیت ب ن زن و مرد شهرسیگین رشیت تشیكیل
دادن  .حج جیمع آمیر  702نفر بود .اگرچ محق م توانست برحسی جی ول مورگیین حجی
نمون آمیر را کمگر از حج جیمع آمیر تعیین کنی امیی بیی عنیییت بی پییشبینی افیت تعی اد
پرسشنیم ب دلیل نیقص بودن تكمیل نشی ن و ییی برگشیت داده نشی ن نمونی آمییر بی طیور
کل شمیر انگخیب ش تی ب ینطری پیش فرض مربوط ب حج نمون در رو هی تحقی توصییف
از نو همبسگي رعییت شود .تع اد کل پرسشنیم هی برگشت داده ش ه  510پرسشنیم بود .پس
از کنیر گذاشگن تع اد  90پرسشنیم نیقص ک یی مربوط ب مگغیر جو سیزمین بیود و ییی مربیوط بی
مگغیر اثربخش ب منظور ضرورت ایجید توازن در بررس پرسشنیم هی هر دو جینس میرد و زن و
در جهت بهبود روای بیرون تحقی از بین پرسشنیم هی تكمیل ش ه در دسگر ب تع اد
ت
برابر  20مرد و 20زن انگخیب ش  .پرسشنیم هی این پژوهش بی مراجع بی می ار در بیین نمونی
آمیر (ک در این پژوهش برابر جیمع آمیر است) توزی و توضیحیت الزم در مورد موضو پژوهش
و نحوه اجرا آن داده ش  .آنگیه پس از پیسخ دبییران بی سیؤاالت پرسشینیم هیی جهیت تجایی و
تحلیل اط عیت جم آور گردی .
اباارهی ان ازه گیر در این پژوهش عبیرتن از :پرسشنیم توصیف جوسیزمین اص ح ش ه برا
م ار ( )OCDQ-RSک شیمل  94سؤال م بیش  .این وسییل انی ازهگییر بیرا توصییف رفگییر
معلمین و م یران م ار سیخگ ش ه و شیمل  1بع است؛ دو بع رفگیر م یر(رفگیر دسگور و رفگیر
حمییگ ) و س بع رفگیر معل (رفگییر نیامی انی رفگیرمگعه انی و رفگییر صیمیم )؛ گویی هیی ایین
پرسشنیم برا جنب هی مه جو سیزمین م رس م بیشن  .روای پرسشنیم جوسییزمین م رسی
توس اجیق تأیی ش ه است و اعگبیر آن بی اسگفیده از فرمول ضری آلفیی کرونبییخ  0/17گیاار
ش ه است ک بیینير ثبیت و همسین درون پرسشنیم م بیشی (رمضیین نیژاد و همكییران .)5911
مقیی این پرسشنیم بر اسی چهیر ارزش لیكرت تنظی ش ه است .ب اینصورت ک هر آزمودن
بیی یك از چهیرگاین (ب ن رت بعضی مواقی اغلی و همیشی ) را انگخییب کنی (برزگربفرویی
صفیر و سعی یخ ان  .)5934همچنین اباار دیير پرسشنیم اثربخشی معلمیین تربییت بی ن
( )JTESشیمل  11سؤال م بیش ک  1جنب را دربرم گیرد؛ این جنب هیی شییمل :جنبی شخصی
دارا  51آیگ جنب حرف ا و شغل دارا  54آیگ جنب ذهنی و عقلی دارا  2آییگ جنبی
راهبردهی آموزش دارا  57آیگ و جنب اجگمیع دارا  3آیگ م بیش (جیییرامیین 7050؛ بی
نقل از جوز  .)7059ایین پرسشینیم توسی ح جی ( )5931اعگبیرسینج و پییییی آن توسی
دبیغ ( )5931ب میاان ( α=0935آلفی کرونبیخ) گاار ش ه است.
جهت بررس و مقییس توصییف دادههیی از رو هیی آمییر توصییف و بیرا تجایی و تحلییل
اسگنبیط اط عیت پژوهش از آزمون کولموگرو اسمیرنو (برا آزمون نرمیل بودن نمون آمیر )
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و از ضری همبسگي اسپیرمن در سطح ( P≤0/01برا آزمون فرضی هی تحقیی ) اسیگفیده شی .
دادههی ب دست آم ه بی اسگفیده از نرمافاار آمییر  SPSSنسیخ  77میورد تجایی و تحلییل قیرار
گرفت.
یافتهها
پیش از تجای و تحلیل اط عیت از آزمون کولموگرو اسمیرنف برا بررسی نرمییل بیودن توزیی
دادههی اسگفیده ش  .نگیییب ج ولهی ( )5و ( )7نشین م ده ک توزی تمیم مگغیرهی پژوهش بی
توزی طبیع (در سطح  ) P≤0/01تفیوت معن دار دارد .لذا ب دلیل نرمیل نبیودن توزیی داده از
آزمونهی غیرپیرامگریک برا تحلیل رواب این مگغیرهی اسگفیده ش .
جدول ( )1بررسی توزیع دادههای مربوط به ابعاد جوسازمانی

ابعید جوسیزمین

آزمون طبیع بودن توزی
کولموگرو  -اسمیرنو

Z

سطح معن دار

رفگیر نیامی ان
رفگیر مگعه ان
رفگیر صمیم
رفگیر حمییگ

7/17
9/15
7/10
9/13

*0/005
*0/005
*0/005
*0/005

رفگیر دسگور

7/17

*0/005

* در سطح  P≤0/01معن دار است.

جدول ( )2بررسی توزیع دادههای مربوط به ابعاد اثربخشی

ابعید اثربخش

آزمون طبیع بودن توزی
کلموگرو  -اسمیرنو

Z

سطح معن دار

شخص
حرف ا و شغل
ذهن و عقل
راهبردهی آموزش

9/91
1/72
9/34
1/10

*0/005
*0/005
*0/005
*0/005

اجگمیع

4/41

*0/005

* در سطح  P≤0/01معن دار است.
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فرضی  )5بین جو سیزمین م ار
رشت ارتبیط معن دار وجود دارد.

و میاان اثربخشی معلمیین تربییت بی ن شهرسیگین

جدول( )3رابطه بین جو سازمانی و میزان اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستان رشت

مگغیرهی
جوسیزمین
میاان اثربخش

sig

n

r

540

/19

0

*0/005

*P≤0/01

نگییب ج ول( )9نشین م ده ک بین جو سیزمین م ار و میاان اثربخش معلمین شهرسیگین
رشت ارتبیط معن دار و مثبگ وجود دارد؛ ب این معن ک هرچ جو سیزمین م ار بیشگر ب بیز
بودن گرایش پی ا کن میاان اثربخش معلمین افاایش م ییب .
فرضی  )7بین رفگیر مگعه ان و میاان اثربخش معلمین تربیت ب ن معلمیین شهرسیگین رشیت
ارتبیط معن دار وجود دارد.
جدول( )4رابطه بین رفتار متعهدانه و میزان اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستان رشت

مگغیرهی
رفگیر مگعه ان
میاان اثربخش

n

r

sig

540

0/159

*0/005

*P≤0/01

نگییب ج ول( )4نشین م ده ک بین رفگیر مگعه ان و میاان اثربخش معلمین شهرسگین رشت
ارتبیط معن دار و مثبگ وجود دارد؛ ب این معن ک بیی افیاایش رفگییر مگعه انی در بیین معلمیین
میاان اثربخش آنهی بیشگر ش ه است.
فرضی  )9بین رفگیر نیامی ان و میاان اثربخش معلمین تربییت بی ن شهرسیگین رشیت ارتبییط
معن دار وجود دارد.
جدول( )5رابطه بین رفتار ناامیدانه و میزان اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستان رشت

مگغیرهی
رفگیر نیامی ان
میاان اثربخش

n
540

r
-0/427

sig
*0/005

*P≤0/01

نگییب ج ول( )1نشین م ده ک بین رفگیر نیامی ان و مییاان اثربخشی معلمیین تربییت بی ن
شهرسگین رشت ارتبیط معن دار و معكوس (منف ) وجود دارد؛ ب این معن کی بیی افیاایش رفگییر
نیامی ان در بین معلمین میاان اثربخش آنهی کمگر ش ه است.
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فرضی  )4بین رفگیر صمیم و میاان اثربخش معلمین تربیت بی ن شهرسیگین رشیت ارتبییط
معن دار وجود دارد.
جدول( )6رابطه بین رفتار صمیمی و میزان اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستان رشت

مگغیرهی
رفگیر صمیم
میاان اثربخش

n

r

sig

540

0/413

*0/005

*P≤0/01

نگییب ج ول( )1نشین م دهی بیین رفگییر صیمیم و مییاان اثربخشی معلمیین تربییت بی ن
شهرسگین رشت ارتبیط معن دار و مثبگ وجود دارد؛ ب این معن ک بی افاایش رفگییر صیمیم در
بین معلمین میاان اثربخش آنهی بیشگر ش ه است.
فرضی  )1بین رفگیر حمییگ م یران م ار و میاان اثربخش معلمین تربییت بی ن شهرسیگین
رشت ارتبیط معن دار وجود دارد.
جدول( )7رابطه بین رفتار حمایتی و میزان اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستان رشت

مگغیرهی

رفگیر حمییگ
میاان اثربخش

n

r

sig

540

0/110

*0/005

*P≤0/01

نگییب ج ول( )2نشین م ده بین رفگیر حمییگ می یران می ار و مییاان اثربخشی معلمیین
تربیت ب ن شهرسگین رشت ارتبیط معن دار و مثبگ وجود دارد؛ ب این معن ک بی افیاایش رفگییر
حمییگ م یر میاان اثربخش معلمین بیشگر ش ه است.
فرضی  )1بین رفگیر دسگور م یران م ار و میاان اثربخش معلمین تربیت بی ن شهرسیگین
رشت ارتبیط معن دار وجود دارد.
جدول( )8رابطه بین رفتار دستوری و میزان اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهرستان رشت

مگغیرهی
رفگیر دسگور

میاان اثربخش

n

r

sig

540

-0/492

*0/005

*P≤0/01

نگییب ج ول( ) 1بیینير این است ک بین رفگیر دسگور م یران و میاان اثربخش معلمین تربیت
ب ن شهرسگین رشت ارتبیط معن دار و معكوس (منف ) وجود دارد؛ ب این معنی کی بیی افیاایش
رفگیر دسگور م یران میاان اثربخش معلمین کیهش ییفگ است.
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بحث و نتیجهگیری
برا داشگن م ار اثربخش و دسگییب ب اهی ا غییی نظییم آمیوز و پیرور بییی معلمیین
اثربخش و بی انيیاه پیشرفت داشت و این امر فق در جو سیزمین امكیینپیذیر اسیت کی در حی
امكین بیشگرین کیرآم و عملكرد مؤثر را داشگ بیش  .این پیژوهش بیی هی بررسی رابطی جیو
سیزمین م رس بی اثربخش دبیران تربیت ب ن م ار شهرسگین رشت انجیم گرفت.
نگیج آزمون فرض اول نشین داد ک بین جو سیزمین م ار شهرسگین رشت و میاان اثربخش
معلمین تربیت ب ن ارتبیط معن دار وجود دارد .نگییب پژوهش حیضر نشین داد ک بین س بعی از
ابعید جو سیزمین م ار (رفگیر حمییگ رفگیرمگعه ان و رفگیر صمیم ) و میاان اثربخش معلمیین
تربیت ب ن ارتبیط معن دار وجود دارد امیی بیین دو بعی از ابعیید جیو سییزمین می ار (رفگییر
نیامی ان و رفگیر دسگور ) و میاان اثربخش معلمین تربیت ب ن ارتبیط معن دار و معكوس وجیود
دارد .نگییب پژوهش حیضر بی نگییب تحقیقیت سوداالوین و راینی ()7051؛ بی و همكیران ()7054؛ ببو
و همكیران ()7059؛ و رانگ و همكیران ( 7054ب نقل از دبیغ  )5931همخوان دارد .از طرف ببیو
و همكیران ( )7059ضمن برخورد بی نگییب مگفیوت در توجی این نگییب بی برخ پژوهشهیی دیيیر
چنین بیین م کنن ک احگمیالت علت مغییرتهی ب تفیوت در بع فرهني جوامی مخگلیف و عییدات
اجگمیع مگفیوت آنهی برم گردد .ب هرحیل نگییب ب دست آم ه بی مبین نظر و فرضیییت محقی
همسو است .ب ین معن ک بی افاایش رفگیر حمییگ و کیهش رفگییر دسیگور بی عنیوان دو رفگییر
تحت کنگیرل می یر اثربخشی معلی تربییت بی ن افیاایش می ییبی  .از سیو دیيیر بیی افیاایش
رفگیرمگعه ان و رفگیر صمیم و کیهش رفگیر نیامی ان در بین معلمین تربییت بی ن نییا اثربخشی
معلمین تربیت ب ن افاایش م ییب  .بی و همكییران ( )7054پژوهشی بیی عنیوان رابطی بیین جیو
سیزمین م رس و اثربخش معلمین ورز انجیم دادن  .آنهی ب عنوان نگیجی نهییی پیژوهش خیود
چنین گاار کردن ک یک رابط معن دار بین اثربخش معلمین و جو سیزمین م رس ا ک در
آن فعیلیت م کنن وجود دارد .آنهی در پژوهش خود چنین توصی م کنن کی می یران می ار
یک جو سیزمین مثبت همراه بی یک فضی بیز در م ار ایجید کنن تیی اثربخشی معلمیین تربییت
ب ن ارتقی ییب ؛ ب ین معن ک بی اتكی ب سبک رهبر تحولگرا کوشش کنن تی ضمن افاایش رفگیر
حمییگ و کیهش رفگیر دسگور چش ان از امی واران ترسی کیرده و معلمیین تربییت بی ن را از
حمییتهی حرف ا برخوردار سیزن  .عمومیت معل اثربخش ب عنوان شخصی تعرییف می شیود کی
افاایش ییدگیر دانشآموزان در زمین هی مخگلف را مورد توج خود قیرار داده اسیت .رهبیر در
م رس اثربخش نیا ب این شیوه تعریف م شود .م یر اثربخش ب عنوان کس ک قیدر است نییرو
انسین تحت نظیرت خود را ع ق من جسور و مگهور سیزد ب گون ا ک در بحیرانهیی مسیئولیت
نهیی را بر عه ه بيیرد (بی و همكیران  .)7054ع ق من سیز جسورکردن و ایجید امی بی آینی ه
برا ایجید تحول م توان بی رویكرد رهبر تحولگرا در م یریت آموزش و آموزشيیه بهبود ییب .
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نگیج آزمون فرض دوم چهیرم و پنج نشین داد ک بین رفگیر مگعه انی و صیمیم معلمیین و
رفگیر حمییگ م یران م ار شهرسگین رشیت و مییاان اثربخشی معلمیین تربییت بی ن ارتبییط
معن دار و مثبگ وجود دارد .نگییب پژوهش حیضر بی نگییب بعض از تحقیقیت مشییب همخیوان دارد.
نگییب تحقیقیت ببو و همكیران ( )7059و رانگ و همكیران (7054؛ ب نقل از دبییغ  )5931نییا ایین
مطل را تأیی م کن  .براسی ییفگ هی تجرب فراوان محی و جو م رس تأثیر مسیگقیم رو
معلمین دارد .اگر جو م رس ب نییزهی روان ارزش و اخ ق معلمین پیسیخ ن هی جیو م رسی
حمییت کنن ه نخواه بود .در محی م ارس ک نییزهی معلمین برآورده م شود حس از اطمینین
و ارزشمن پرور م ییب  .رفگیر حمییگ می یران در پ ی آمی ن جیو اطمینیینبخیش در محیی
م رس تأثیر دارد .رفگیر م یر بییی حییک از محبیت و احگیرام کی از ویژگی هیی سیبک رهبیر
تحولگراست بیش  .دوک م گوی  :احگرام و عات نفس تی ح زیید ب شیوه رفگیر م یر بیی معلمیین
بسگي دارد؛ پذیر هر معل بی توج ب ویژگ هی منحصر ب فرد ک دارد و تحسین صیدقین او
بر میاان اعگمید ب نفس و اعگبیر شخص معل م افاای (تق پیورفهیر امیینفیر و بییقر .)5911
همچنین ییفگ هی پژوهش نشین م ده ک مؤسسیت آموزش نییز ب جو ییدگیر مطلیوب دارنی
ک در سیی آن پیشرفت و همكیر را حمییت و پشگیبین نمیین  .م ار اثربخش تأکیی اصیل را
بر ییدگیر دانشآموزان قرار م دهن  .م ار اثربخش آن م ارس هسگن ک تأسیس ش هانی تیی
تثبیتکنن ه چرخ برنیم ریا م اوم اجرا و کنگرل و ارزییب بیشین کی کیرکنیین را در برگرفگی و
آنهی را حمییت م کنن  .این کیر ه ایت و راهنمیی کیرکنین را در طول زمین فراه م آورد .سبک
م یریت و رهبر آموزش در م ار مه ترین عیمل در رسی ن بی اثربخشی کیرکنیین و معلمیین
م بیش  .ببو و همكیران در سیل( )7059در پژوهشی بیی عنیوان جیو سییزمین م رسی بی عنیوان
پیشبین کنن ه اثربخش معلمین چنین گاار کردن ک بین اثربخش معلمین م ار ابگ ای بیی
جو سیزمین م رس ارتبیط معن دار وجود دارد .ب لحیظ نظر در م رس ا ک معلمین راج ب
رو هی مخگلف انجیم کیر فكر م کنن عمیقیت درگیر فعیلیتهی کیر خود م شون و ب جائییت
انجیم امور خود توج کیف دارن شیه اثر مثبت آن در اثربخش کیر معلی هسیگی  .امیروز چنیین
موضوع را بیزطراح شغل م نیمن ک بی رفگیرهی حمییگ م یر تقویت م شود .در سیزمینهییی
ک کیرکنین تشوی م شون تی در ان جیم کیرهی رعییت دقت و کیفیت را ب جیی آورنی و ییی مبنیی
انجیم کیرهی ارز هی کیف مینن م ل م یریت جیم کیفیت ب عنوان ارز هیی بنیییدین انجییم
کیر توصی و رعییت م شود اثربخش و عملكرد کیرکنین بهبود م ییب (جوکیر و موالی .)5934
الزم م یریت محی آموزش آن است ک شیخص می یر از هی هیی و فراگردهیی آموزشی و
پرورش مطل بیش سیزمین آموزش و رواب رسم و غیررسم آن را بی درسیگ بشنیسی و جیو
سیزمین مسیع برا انجیم وفییف و فعیلیتهی کیرکنین ب وجود آورد و از هم مه تر از نیروهیی
انسین و مید موجود ب نحو مقگض اسگفیده نمیی  .چنین م یریگ وحی ت و همییهني الزم را
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میین اجاا و عنیصر سیزمین ایجید م کن همكیران و زیردسگین را ب کیر و فعیلیت مؤثر برم انيیاان
و موجبیت رفگیر اخ ق آنهی را فراه م آورد تی ب ینترتی محیط مؤثر کیرآم اثربخش پوییی و
فعیل ب وج ود آیی  .درک و آگییه می یران از مفهیوم جیو سییزمین م رسی در تحلییل و عملكیرد
م یریت بسییر مه تلق م شود؛ چرا ک جو م ار بر رفگیر و روحی معلمین و دانشآموزان تیأثیر
م گذارد؛ جو سیزمین ع وه بر تأثیرات زیید ک در رفگیر اخ ق و روحی معلمین دارد ش ی ات بیر
شكلگیر خودانيیر دانشآموزان نير آنهی ب تحصیل و کیرهی و برقرار رواب مگقیبل مطلوب
بی دیيران نقش اسیس دارد (جعفیر و علیمردانی  .)5931تحقیقییت چهیل سییل گیروو نشیین
م ده جو سیزمین تأثیر ب ساای بر رفگیر کیرکنین و عملكرد سیزمین دارد .این بررسی هیی بییینير
آن است ک جو مگعیل سیزمین از یک طر هاین هی جیب جیی کیرکنیین و مقیومیت آنهیی را در
برابر تغییر کیهش م ده و از سو دیير موجی بهبیود کیفییت کییال نیوآور و ریسیکپیذیر
م شود ک نگیج نهیی ایین تیأثیرات افیاایش سیودآور و وفییدار مشیگریین اسیت (موسیو و
همكیران  .)5937از این جم بن م توان چنین اسگنبیط کیرد کی بهبیود جیو سییزمین بیر اثیر
افاایش رفگیر مگعه ان و صمیم معلمین تربیت ب ن و افاایش رفگیرهی حمییگ م یران در نهییت
منجر ب بهبود کیفیت آموزش در تربیت ب ن خواه ش .
نگیج آزمون فرض سوم و شش نشی ن داد کی بیین رفگییر نیامی انی معلمیین و رفگییر دسیگور
می یران می ار شهرسییگین رشیت و مییاان اثربخشی معلمییین تربییت بی ن ارتبیییط معنی دار و
منف (معكو ) وجود دارد .نگییب پژوهش حیضر بی نگییب بعض از تحقیقییت مشییب همخیوان دارد.
نگییب پژوهشهی بی و همكیران ( )7054و رانگ و همكیران ( 7059ب نقیل از دبییغ  )5931نییا
این مطل را تأیی م کن  .مطیب بی مبین نظر بروز رفگیر نیامی انی در بیین معلمیین هی دارا
منشأ درون ه دارا منشأ بیرون است .امی آنچی در ایین ارتبییط و در چییرچوب می ل مفهیوم
جوسیزمین مورد توج است م توان چن ین تبیین شود ک فشیر بیش از ح بر معلمین برا درگیر
ش ن در کیر و توج بیش از ح ب جائییت م توان منجر ب بروز رفگیرهی نیامی ان در بین معلمین
تربیت ب ن ش ه و اثر عكس بر اثربخش آن هی داشگ بیش ؛ چرا کی امكیین بیروز خ قییت و تیوان
بیزطراح شغل در آنهی را کیهش م ده  .در پیشین م یریت و فرهنگ سیزمین توج ب وفیفی
و نقش یی نگیج در سیزمین از یک طر و توج ب کیرمن و روحییت و احسیسیت نیرو انسیین از
طر دیير همواره مورد بحث و ج ل بوده است .در فرهنگهی آمران بی ب کیرگیر سبک رهبیر
م شود ک نقش و وفیف ب هر قیمگ ب بهگرین شكل ممكین
مسگب ان و دسگور معموالت ت
انجیم شود و اصوالت احسیسیت نیروهی انسین خیل در کیر دخیلت داده نم شون  .در فرهنیگهیی
م شود تی کیر بی انعطی بیشگر و همنوا بی احسیسیت انسین و در تعییدل بیی
سیزمین مشیرکگ ت
روحییت کیرکنین انجیم شود؛ بنیبراین تكی صِر بر بیزده نم توان مگضمن اثربخش معل بیشی  .از
سو دیير توج ب گروه و تشكیل گیروههیی کییر همیواره در سییزمینهیی مخگلیف از جملی
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سیزمین هی آموزش بی اه اف چون ایجید هم ل بیشگر در میین کیرکنین و یییدگیر از همكییران
منجر ب بهبود جوسیزمین و در نگیج افاایش اثربخش سییزمین می شیود (رحیمی و همكییران
 .)5939در شرای کنون رعییت نش ن برخ معییرهی اخ ق نيران هی زیید را در بخشهی
مخگلف جیمع ب وجود آورده است .سیقوط معییرهیی رفگییر در بخیش آمیوز پژوهشیيران را
واداشگ تی در جسگجو مبنیهی نظر در این رابط بوده تی بگواننی مسییر منیسی اجرایی بیرا
مواجه بی آن را فراه سیزن (ایمین  .)5930بنیبراین کیهش هر دو رفگیرهی نیامی انی معلمیین و
دسگور م یران م ار ضمن داشگن ارتبیط فریف بیی هی منجیر بی افیاایش ابعیید اثربخشی
معلمین تربیت ب ن م شود .همچنین محق ب ییفگ هی پژوهش جینب در تحقی حیضیر دسیت
ییفت ک گویی وجود ارتبیط معن دار بین جو سیزمین م ار و ابعید اثربخش (شخص حرفی ا
و شغل ذهن و عقل راهبردهی آموزش و اجگمیع ) معلمین تربیت ب ن شهر رشت است.
بر اسی ییفگ هی پژوهش پیشنهیدهی ذیل ارائ م شون :
مطیب بی مبین نظر جو سیزمین م رس م توان حی اقل دارا پینب بعی رفگییر نیامی انی
مگعه ان صمیم حمییگ و دسگور از سو همكیران بیش  .چون نگییب پژوهش حیضر نشیین داد
ک بین دو بع از ابعید رفگیر (نیامی ان و دسگور ) جو سیزمین م ار و میاان اثربخش معلمیین
تربیت ب ن در جیمع تحقی (شهرسگین رشت) ارتبییط معنی دار و معكوسی وجیود دارد؛ محقی
راهبرد م یریگ را برا کیسگن از زیینهی و پییم هی نییمطلوب رفگیرهیی نیامی انی و دسیگور بیر
اثربخش معلمین تربیت ب ن پیشنهید م ده  .راهبرد پیرو از سبک رهبر تحولگرا و خصیییص
این سبک (کس عات نفس موفقیت خودبیور خودجوشی خودشیكوفیی صی حیتمی ار و
حرکت ب آن سو اه ا کوتیه م ت) ب می یران بی جیی پییرو از سیبک دسیگور پیشینهید
م شود .همچنین این راهبرد ه زمین م توان بی ترسیی دورنمیی امی وارانی از آینی ه رفگیرهیی
نیامی کنن ه را کیهش ده  .بنیبراین پیشنهید کیربرد محق برگاار دورهیی می یریت و رهبیر
آموزش بی تأکی بر آشنیی بی سبکهی رهبر تحولگرا و عملگیرا بیرا می یران می ار اسیت.
توصی م شود ب منظور بهبود اثربخش معلمین تربیت ب ن در آمیوز و پیرور برنیمی رییاان و
مسئوالن بی اسگفیده از نظرات م یران م ار آموز هی منیس و برگاار جلسیت بی خود معلمین
را در دسگور کیر قرار داده نگییب حیصل از آنهی را در اخگییر می یریت سییزمین آمیوز و پیرور بی
منظور توج ج ب عوارض و کیسگ هی قرار دهن  .برگاار جلسیت بی م یران و معلمین تربیت ب ن
آموز دی ه و بیتجری و اخذ پیشنهیدهی و تب یل آنهی ب طرحهی اجرای ب منظور بهبود اثربخش
معلمین تربیت ب ن تیزهکیر نیا م توان یك دیير از پیشنهیدهی کیربرد بیش .
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