Quarterly Journal of Career & Organizational
Counseling Vol, 11 / No, 40 /Autumn 2019, 99-114

فصییلنامه مشاوره شیغلی و سیازمانی
99-554 ،5991  پایتز،41  ش ا ة،55 در ة

رابطه بین ساختار توانمندساز مدارس با خشنودی شغلی معلمان و اثربخشی مدارس مقطع
ابتدایی شهرستان قرچک
The Relationship between Empowering Structures, Career Satisfaction
and Schools Efficiency of Primary School Teachers in Qarchak
79/30/01 : تاریخ پذیرش مقاله،79/30/03 : تاریخ دریافت نسخه نهایی،79/30/30 :تاریخ دریافت مقاله
A.H.Kohi., (Ph.D student)., A.Hashemi.,  و امیین0 علی مینائی،1 ابوالفضل هاشمی،0امیرحسن کوهی
0
(M.A)., A.Minaee., (M.A)., & A.Dehghan.,
دهقان
(Ph.D student)
چکیده
Abstract
Educational organizations are undoubtedly one of  یکی از اساسیترین سازمانهاا، سازمانهای آموزشی،بیتردید
the most significant organizations in society that میباشند که مساوویت ظیاتت تیماتت ر تربتا سا ی افاراد
carry the great burden of formal education. The  بنااابراین ایجاااد د کاای رشاان از.جامیااه ا باار ظداادد دا ااد
establishment of clear comprehension of effective
school structures is, therefore, an important  یا پاتششار رارر ی بارای،مشخصات مدا س اثربخش
prerequisite for the development of logical  پژرهش حارار. توسیه اهبردهای منطقی بدبود مد سه اس
approaches to improve schools. The present study با هاد تیتاتن ابطاه باتن سااتوا توا ندسااز مادا س باا
aimed to identify the relationship between
empowering structure in the career satisfaction of تشنودی شغمی میم ان ر اثربخشای مادا س مقطاب ابوادایی
school teachers and school efficiency in primary  رش پاژرهش تویات ی از. شدرسوان قرچ ا جام شدد اس
schools of Qarchak. The correlational and وع ه بسوگی بودد ر جامیه آماا ی آن شاامک کمتاه میم اان
descriptive research method is used and all
primary school teachers in Qarchak are included -99 مقطااب مووسااطه شدرسااوان قرچا د سااا ت صااتمی
in the academic year 2016-2017. 269 students  حجات و اه بار اسااس جادر کرجسای ر. میباشاد5991
were regarded as study samples based on Morgan
sampling table. Random sampling was used and  رش و اه گتاری د پاژرهش. ر تیتتن شاد999 مو گان
three normal questionnaires were used to gather  از، تصادفی طبقهای بودد ر به منیو گاردآر ی داددهاا،حارر
information, including structure empowerment  تشانودی شاغمی،سه پرسشنامه اسوا دا د ساتوا توا ندساز
questionnaires, Career Satisfaction Questionnaire,
and School Efficiency Questionnaire. Data  تجزیه ر ت متاک اطعظاات باا.ر اثربخشی مدا س اسو ادد شد
 تااt ،اسااو ادد از آزمااون ه بسااوگی پترسااون
analysis was carried out using the Pearson و ااهای ر
correlation test, one sample T-test, linear .  یاو ت گرفاspss گرستون تطی با اسو ادد از ارم افازا
regression test, and SPSS software. Pearson's
results in the correlation index showed a یافوههای راری ه بساوگی پترساون شاان مایدهاد باتن
significant relationship between empowering ساتوا توا ند مد سه با تشنودی شغمی ر اثربخشی مادا س
students with career satisfaction and school
مقطب مووسطه شدرسوان قرچا ابطاه میناادا ی د ساط
efficiency at 0.01 levels. Also, variable
59
، هچنتن موغتر ساتوا توا ند مد ساه.) رجود دا د1/15(
empowering schools showed that 19 percent of
schools variable efficacy. Based on the general د یااد را یااا غ موغتاار اثربخشاای ماادا س مقطااب مووسااطه
results, empowering school structure plays a  واای پاژرهش حارار.شدرسوان قرچ ا تبتاتن مایکناد
prominent role in the satisfaction of teachers and
staff and the efficiency of schools as a significant ،شاندهنادد ایان کواه اسا کاه سااتوا توا ناد مادا س
به ظنوان ظامک تاثترگذا بر رای شغمی کا کنان ر میم اان ر
factor.
Keywords: Teachers’ Career Satisfaction,
. قش بی بدیمی ای ا میکند،د وتجه اثربخشی مدا س
Schools Empowering Structure, Schools  اثار، توا ند سازی مادا س، تشنودی شغمی میم ان:کلید واژهها
Efficiency
بخشی مدا س
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مقدمه
ش مد سه د باف توسیه پایدا باهطاو چشا گتری توسای یو ساکو ر پژرهشاگران د تصاو
موروع آموزش ر پتامدهای آن مو د بر سی ر ب ث قرا گرفوه اس (دیوهاا ر پوسیتساتمورا 9151 ،5؛
دیوها ،گایوی ر با تون 9152 9ر یو سکو .)9159 ،9گرچه ایعحات بی ش ا  ،ستاسا هاای بساتا ر
بر امههای مویددی برای کاهش قا ریف مدا س ا جام شدد اس  ،اغما ایان تاعشهاا ه چناان،
قش توا ندسازی د مدا س ا مو د غ م قرا داددا د (کری  ،یوئتز ،برارن ،کا یبو ،اسکات ر پاا ،4
 .)9152برپایه شنات ر د یری توا ندسازی ،ساتوا توا ندساز د مدا س ا میتوان بهظناوان
م تی ر ساتوا ی کاه فرآینادهای توا ندسااز د آن باه ا جاام مای ساند ر منجار باه برر ادادهای
توا ندساز ،توسی اظضای آن میشود؛ تیریف ود (بایکا .)9151 ،1
پژرهشگران ،سازد ساتوا توا ندساز ا بطو تایی د مدا س بکا گرفوناد .آ داا د یافوناد
که ساتوا توا ندساز د مدا س تود ا به یو ت تسدتت اتوتا د بتن قشهای احاراز شادد،
ا تباطات در سویه ،دیدن مسائک بهظنوان فری  ،احورام به ت ارتها ،ایجااد اظو ااد ،یاادگتری از
اشوباهات ر توشآمدگویی به حوادث غترمنویرد آشکا مایساازد (پاا ر ر کا ساوی.)9152 ،9
هوی ر فرگوسن )9159( 2میوقد د د حایتکه میم ان ر مدیران مساوویت هاای مجازای تاود ا
ا جام میدهند ،ساتوا توا ندساز به اثربخشی ر رای مندی شغمی میم اان ک ا مایکناد.
ساتوا توا ندساز مد سه ر هوشتا ی سازما ی باظث ا گتزش میم ان ر سایتتر شدن م تی کاا
شدد که د دای به اثربخشی کا کنان منجر میشود.
د سا های اتتر د کنا توا ندسازی ،اثربخشی بهظناوان یا اهکاا تارری ا ساا ی بارای تما
برر دادهایی ه چون کا آمدی ،بدردر ی ر رای شغمی بتشور کا کنان د م تی کا مو د اساو ادد قارا
میگترد (فمتش ن ،موم و د ،زاکا ر ،یوین ر هتن .)9159 ،1اثربخشی ی ایطعح پتچتدد ،ب ث برا گتاز
ر دشوا برای د ر تیریف میباشد ر ی موروع گسوردد ر رستب اسا کاه تاثثتر مد ای ری ا اواع
ساتوا های گررهی دا د .این ایطعح به این موروع اشا د میکند که چطو ی سازمان د دسوتابی به
اهدا ر بازددهای مطموب ،مؤثر ر کا آمد میباشد (حستنپو ر قربا یپاجی.)5999 ،
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فرگوسن )9152( 5د اسودر مد سه اثربخش ،بتان میکند مد سهای کاه باظاث پتشارف
دا شآموزان تود شود ،ر طتف گساورددای از پتامادهای فکاری ،اجو ااظی ر ظااط ی ر د یار
گرفون موقیت اجو اظی ،اقوصادی ر تا وادد ا شامک شود اثربخش میباشد .ریژگایهاای کمای
ظدو یافوه د مدا س اثربخش ،که می توا اد بارای شناساایی جایگااد مادا س بارای میم اان ر
مدیران مؤثر باشد ا با مؤی ههاای بر اماه د سای ،میم اان ر تاد یغ ،دا اشآماوزان ،مادیری ،
ا تباطات مد سه با جامیه ر توسیه مد سه مطرح میکند.
به ظقتدد بنتغ )5999( 9اگر سازما دا ا بهظنوان ساتوا های سازش پذیر ،حع مشکعت
ر ا گا ت معحیه قرا دهتت ،مدا س باید با اتخاذ آ دا مشکعت ا بر سی ر حک کند (به قک
از گودا د .)9151 ،9با تیری ی که ،شاین )5999( 4از اثربخشی دا د؛ د می یاابتت کاه سااتوا
مدا س ر توا ند بودن آ دا بهظنوان میتا ی برای تیتتن اثربخشی مدا س به کا می رد؛ بایاد
د موا د ب را ی ر ن ا طباق ر سازش با م تی موغتار ر مقابماه باا تررهاای تددیاد کننادد
تا جی ،به طو موفقت آمتزی برتو د کردد ر ترری آ دا ا د جد ایامی ساازمان هادای
کند .ه وا د با ح ظ توا اییهای بقای تود ،آن ا شد ر توسیه دهاد؛ ر باه تیبتاری دیگار از
ساتوا توا ند برتو دا باشد .مسم ا دسوتابی به اهدا سازما ی بدرن د یر گرفون ساتوا
مناس که سازمان ا د جوابگویی به تغتترات م تطای ر تاز تازهاای د ر ای یاا ی ایاد،
امکانپذیر خواهد بود (مخمص.)5994 ،
بدرد گتری از ساتوا مطموب سازما ی ،جمودهای مویددی دا د که یکای از ابیااد ظم ای آن،
ایاان مایگاردد
رای شغمی ام دا د که د جوی ه راد با کا برد جوسازما ی بااز ر مناسا
(یسور ،مگمتنو ر کو سگا د .)9154 ،1رای شغمی به مینای ظکغ ایی کهای احساسی افراد د
قبا کا اس  ،هرچند که ایدد ر یر مشورکی د مو د اینکه افراد چگو ه این ظکغ ایی اکهاای
احساسی ا شکک میدهند رجاود ادا د (آکایاا ر آکتاو  .)9159 ،9باه ظباا ت دیگار ،چگاو گی
احساس ی فرد د مو د شغک ار ،بطو کمی م کن اس منجر به احساس رای یاا ا راایوی
شود .رای شغمی ا میتوان بهظنوان رای ر تشنودی که کا کنان بهظنوان وتجه ا زشاتابی
کا هایشان ر ز دگیکا ی تود احساس مایکنناد ،دا سا (ا د ساون ،شاا اد ،گتگاو ی ،تاک ر
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دا کن .)9154 ،5رای شغمی میم ان برای موفقت کمی مد سه بستا حائز اه تا اسا زیارا
ا رااایوی میم ااان ،پتشاارف ت صااتمی دا ااشآمااوزان ا کاااهش دادد ر مشااکعت ت صااتمی
دا شآموزان ر رخ تر شغک میم ان ا افزایش میدهد .بدبود تشنودی شاغمی میم اان باظاث
بدبود رخ فرسودگی شغمی میم ان از طری ترغت میم ان بایعحت برای ابقاء ر ما ادگا ی د
حوزد آموزش به جای تر شغک تد یغ به منیو تیقت فریا هاای شاغمی دیگار مایشاود.
تیتتن سط رای شغمی میم ان ر ظوامک تاثترگذا بر تشنودی شاغمی آ داا رظت اهای بساتا
مدت ر حتاتی اس (با ان ر ماسکان.)9151 ،9
پژرهشها شان دادد که میم ا ی که سطوح بارتری از رای شغمی ا دا د ،از تیدد شاغمی
بتشور ر ت ایک ک وری برای تر حرفه تاد یغ ر ا وخااب گزیناههاای شاغمی دیگار برتاو دا
هسوند (ر کتن .)9151 ،9وای ت قت شدابی ( )5994شان میدهد که بتن ساتوا سازما ی ر
اثربخشی سازما ی ابطه مینادا ی رجود دا د .ه چنتن ت امی ابیاد ساتوا سازما ی پاتشبتنای
اثربخشی سازما ی مو د پژرهش ا دا د .ستندن ،هوی ر سویومند )9151( 4د پژرهش تاود باه
این وتجه ستد د که ساتوا توا ندساز ر مساوویت ج یای اثارات غترمساوقتت میناادا ی بار
اثربخشی سازما ی از طری توشبتنی ت صتمی دا د .ه چنتن ی دی ر بدرامی ( ،)5999گس
ر هوی )9154( 1ر ردز )9119( 9د ت قتقات تود به وای مشابدی دس یافوها د.
با توجه به آ چه ذکر شد میتوان وتجه گرف که مدا س توا ند ،ت ام توان تاود ا باهکاا
میگتر د تا از طری ایجاد اثربخشی ر پرر ش رحته مویددا ه ر ا تقا رای شغمی به اهادا ر
آ مانهای سازمان ،ایجاد بتنش ر بصترت تیایی جویا ه ر سوق دادن پترران باه ساوی مثمو یا
غایی ر سای دائی سازمان از طری تقوی رای شغمی ،آ ان ا بهطو مساو ر باه تیقتا ر
پی جوئی اثربخشی سازمان تشوی ر جو سازما ی د جد بدبود امر یادگتری ر یاددهی سازما ی
ا تمطتف ایند (با ت .)9159 ،2یذا پژرهش حارر ،میکوشاد باه بر سای ابطاه باتن سااتوا
توا ندساز مدا س با تشنودی شغمی میم اان ر اثربخشای مادا س مقطاب ابوادایی شدرساوان
قرچ بیردازد.
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روش پژوهش
رش ت قت د پژرهش حارر ،تویت ی از وع ه بسوگی اس  .جامیه آما ی شامک  999میمات
مقطب مووسطه شدرسوان قرچ د سا ت صتمی  91-99بود د که با اساو ادد از رش و اه-
گتری تصادفی طبقهای ر بر اساس جدر مو گان  999ار ا وخااب شاد د .باه ی اات ت کتا
جنستوی  24د ید و ه زن ر  99د ید آن مرد میباشد 19 .د ید و ه آما ی د سن  91تا
 41سایگی بودد ر  91د ید آ دا دا ای ت صتعت حداقک یتسا غ میباشاند .باه منیاو ظایا
اتعق پژرهش به شرک کنندگان تورت دادد شد که آ دا د پژرهشی که قصد دا د ابطاه باتن
ساتوا توا ندساز مدا س با تشنودی شغمی میم ان ر اثربخشی مدا س ا ماو د بر سای قارا
دهد شرک میکنند ر اطعظاتی که از آنهاا توسای پرسشانامه ج ابآر ی مایشاود م رما اه
ماایما ااد ر بیااد از ا جااام پااژرهش میاادرم تواهنااد شااد ر بیااد از پرکااردن پرسشاانامههااا از
شرک کنندگان د پژرهش قد دا ی شد.
پرسشنامه پژوهش
داددهای پژرهش با اساو ادد از ساه پرسشانامه گاردآر ی شادد اسا کاه د اداماه شارح دادد
میشو د:
پرسشنامه ساختار توانمندساز :ساتوا های توا ندسااز مد ساه باا پرسشانامه ()ESS5
ساتوا های توا ندساز مد سه مست  )9159( 9ا دازدگتری میشود .ایان پرسشانامه دا ای 59
گویه براساس طتف  1گزینهای یتکرت اس که متزان اینکه ساتوا مد سه ،توا ندساز اسا ا
ا دازدگتری میکند؛ بارترین رد ،توا ندسازی بتشور ساتوا مد سه ،ر بارظکغ ،پاایتن تارین
رد ،منب کنندگی بتشور ساتوا ا ا دازد میگترد .فتررزکوهی ر ساا ( )5999راری پایاایی
کک ا به رش آی ای کرا باخ برای این پرسشنامه  1/91اظعم کردد اس  .د پژرهش حارر آی ای
کرا باخ پرسشنامه ساتوا توا ندساز  1/11میباشد.
پرسشنامه خشنودی شغلی مینهسوتا ( :)MSQپرسشنامه تشنودی شغمی متناهساوتا
( )MSQکه د دا شگاد متنهسوتا بهرساتمهی ریاغ ،دیاویغ ،ا گمناد ر رفکوئتسا  9د ساا
( )9119ساتوه شدد اس  ،یکی از ای ترین پرسشنامهها برای ا دازدگتری تشنودی کا کناان از
شغک تا تود اس  .ا زش  MSQآن اس که با دق  ،تشنودی د ر ی ،بترر ی ر کمی شاغک
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ا بر پایهی  91گویه ،ا دازدگتری میکند .گریشابر ،پا کر ر دیرینگ )9119( 5ظاعرد بار ایانکاه
قابمت اظو اد ر اظوبا باریی برای پرسشنامه گزا ش کارددا اد ،مزیا هاایی دیگار آن ا امکاان
اجرای آسان ،کافیبودن سواد ابودایی برای پاسخگویی به پرسشها ر توان ا زیابی زمتناه ر ابیااد
م ووای کا برش رددا د .پرسشنامه متناهساوتا ،یا گارشسان تودگزا شای اسا  .د ایان
ارد (د جاه) از
پژرهش ،میم ان متزان رای تود ا د با دی هرکدام از گویهها با ا وخاب ی
مقتاس یتکرت از  ( 5رای تتمی کت) تا  ( 1رای تتمی بار) شان مایدهناد .هاوی(،)9159
رری پایایی هر ی از تردد مقتاسها ابزا تشنودی شاغمی ا بادین شارح اظاعم اودد ا اد:
د ر ی  ،1/95بترر ی  1/19ر ظ ومی  ،1/91میباشد .رری آی ای کک برای تشنودی شاغمی د
پژرهش حارر  1/99میباشد.
پرسشنامه اثربخشی مدارس :این پرسشانامه جدا سانجش متازان اثربخشای مادا س
توسی مترسون )9159( 9طراحی شادد ر بارای اریاتن باا توسای حتاد یان ر بدباودی ()5994
ترج ه شدداس  .پرسشنامه اثربخشی مدا س دا ای  51گویه د  1تردد مقتاس (بر امه د سای
 9گویه ،میم ان ر آموزش  1گویه ،مدیری  9گویه ،ا تباطات  4گویه ،توسایه مد ساه  9گویاه)،
که اثربخشی مدا س ا ا دازدگتری میکند .د این پاژرهش از میم اان تواساوه شادداسا کاه
گویههای تویت ی ا تا حدّی که د مو د مد سه آ داا یادق مایکناد ،د طاو مقتااس چداا
د جهای یتکرت (ه تشه  ،4غایبا  ،9گاهی ،9بند ت )5د جهبندی ر مشخص کنند .د حااییکاه
بتگزادد ر ظعیی ( )5919رری آی ای کمی  1/95ا برای این پرسشنامه باه دسا آر دد اسا ،
متزان آی ای کک د پژرهش حارر  1/19بودد اس .
یافتهها
 99د ید افراد شرک کننادد د پاژرهش ( 19ار) دا ای سان  91ایای  91ساا ؛  11د یاد
( 594ر) دا ای سن  95ایی  41ساا ؛  59د یاد ( 94ار) دا ای سان  45ایای  11ساا ر 4
د ید ( 59ر) دا ای سن باری پنجاد سا ؛  9د ید ( 9ر) دا ای مد ت صتمی فوق دییمت؛
 91د ید ( 941ر) دا ای مد ت صتمی یتسا غ؛  2د ید ( 59ر) دا ای ماد ت صاتمی
فوق یتسا غ ر بارتر؛  1د ید ( 59ر) دا ای مد سابقه  5ایی  1سا ؛  11د ید ( 594ر)
دا ای سابقه  9ایی  51سا ؛  92د ید( 515ر) دا ای سابقه  59ایی  91ساا ر  1د یاد (95
ر) دا ای سابقه  91سا ربارتر هسوند
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د جدر  5مشخصات تویت ی موغترهای پژرهش شامک متا گتن ر ا را میتا ار دد شدد
اس .
جدول  :0آمارههای توصیفی برای مولفههای خشنودی شغلی ،اثربخشی مدارس و ساختار
توانمندساز مدارس
عالمت در مدل

متغیر

Inside

تشنودی شغمی د ر ی

51/24

Exterior

تشنودی شغمی بترر ی

1/11

General

تشنودی شغمی ظ ومی

9/95

5/94

JS

تشنودی شغمی

99/21

59/19

Curriculum

بر امه د سی

2/14

5/29

teachers

میم ان ر آموزش

55/52

9/29

مدیری

1/94

9/45

connections

ا تباطات

9/15

5/94

development

توسیه مد سه

55/12

9/99

SE

اثربخشی مد سه

91/21

59/15

EMS

ساتوا توا ندساز

11/91

54/99

Management

میانگین

انحراف معیار
9/91
9/12

د ادامه رری ه بسوگی بتن موغترهای پژرهش ا ائه میشود
د جدر  9وای آزمون ه بسوگی پترسون بتن ساتوا توا ند مد سه با تشنودی شاغمی
ر اثربخشی مدا س ،آر دد شدد اس .
جدول :1نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین ساختار توانمند مدرسه با خشنودی شغلی
و اثربخشی مدارس
-

خشنودی شغلی

اثربخشی مدارس

سطح معناداری

ساتوا توا ند مد سه

**1/91

**1/19

1/115

بر اساس جدر  9مقدا ه بساوگی باتن سااتوا توا ناد مد ساه باا تشانودی شاغمی ر
اثربخشی مدا س به ترتت  1/91ر  1/19میباشد که با توجه به سط میناادا ی ک وار از 1/15
حاکی از رجود ابطه مینادا بتن هر سه موغتر میباشد ( .)Sig= 1/115ه بسوگی بتن این ساه
موغتر شان میدهاد هرچاه مادا س از سااتوا توا ناد برتاو دا باشاند؛ تشانودی شاغمی ر
اثربخشی مدا س افزایش بتشوری تواهد داش
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د جدر  9وای آزمون رری ه بسوگی پترسون بتن ساتوا توا ند مد سه با مؤی ههای
تشنودی شغمی ،آر دد شدد اس .
جدول  :0ضریب همبستگی پیرسون بین ساختار توانمند مدرسه با مؤلفههای خشنودی شغلی
متغیر ها

اثربخشی مدارس()r

سطح معنیداری ()Sig

نتیجه آزمون

تشنودی شغمی د ر ی

1/44

1/115

تایتد فررته

تشنودی شغمی بترر ی

1/91

1/115

تایتد فررته

تشنودی شغمی ظ ومی

1/95

1/115

تایتد فررته

وای جدر  9شان میدهد که بتن ساتوا توا ند مد سه ر هر سه بیاد تشانودی شاغمی
ابطه مینادا ی د سط تطای ک ور از1/15رجود دا د که جد این ابطه بهیو ت مساوقتت ر
مثب اس  .این بدان میناس که هرچه مدا س دا ای ساتوا توا ندتر باشند به ه اان ا ادازد
تشنودی شغمی میم ان افزایش مییابد ر باییکغ .ه چنتن وتجه رری تیتتن شان مایدهاد
اثربخشی مدا س به ترتت  1/99موغتر تشنودی شغمی د ر ی 1/52 ،د یاد موغتار تشانودی
شغمی بترر ی ر  1/99د ید موغتر تشنودی شغمی ظ ومی ا پتشبتنی میکند.
د جدر  4وای آزمون رری ه بسوگی پترسون باتن سااتوا توا ناد مد ساه باا ابیااد
اثربخشی مدا س ،آر دد شدد اس .
جدول  :0ضریب همبستگی پیرسون بین ساختار توانمند مدرسه با ابعاد اثربخشی مدارس
متغیرها

اثربخشی مدارس ()r

سطح معنیداری () Sig

نتیجه آزمون

ک ت ر کت ت تویتد

1/11

1/115

تایتد فررته

کا آیی

1/49

1/115

تایتد فررته

ا طباق

1/199

1/99

د فررته

ا یطا پذیری

1/95

1/115

تایتد فررته

وای حایک از بر سی ابطه ی بتن ساتوا توا ند مد سه با ابیاد اثربخشی مدا س ،شاا گر
ابطه ساتوا توا ند مد سه ر سه مؤی ه اثربخشی مدا س مو د پژرهش میباشاد .باا توجاه باه
وای ر اطعظات جدر فوق میتوان وتجهگرف که بتن ساتوا توا ناد مد ساه ر مؤی اههاای
(ک ت ر کت ت تویتد ،کا آیی ر ا یطا پذیری) بهظنوان ابیاد اثربخشی مدا س ابطه میناادا ی
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رجود دا د ،که این ابطه د سط  1/15مینادا ر جد ابطه بهیو ت مثب ر مساوقتت اسا .
به ظبا ت دیگر هر چه ساتوا توا ند مد ساه مناسا تار ر مطماوبتار باشاد باه ه اان ا ادازد
مؤی ههای اثربخشی مدا س تز ا تقاء مییابد .وای ه چنتن حاکی از آن اس که باتن سااتوا
توا ند مد سه ر بید ا طباق ابطه مینادا ی رجود دا د.
د جدر  9تعیه مد گرستو ی ،آر دد شدد اس .
جدول :5خالصه مدل رگرسیونی
ضریب

ضریب

ضریب تعیین

دوربین

همبستگی

تعیین

تعدیل شده

واتسون

1/44

1/91

1/59

9/14

 Fمقدار

سطح معناداری

29/14

1/115

یافوهها جدر  1شان میدهد که موغتر ساتوا توا ند مد سه  . /59د ید را یا غ موغتار
اثربخشی مدا س مقطب مووسطه شدرسوان قرچ ا تبتتن میکند.
یافوهها شان میدهد که مد گرستو ی از یار آماا ی مینایدا اسا د وتجاه شارایی
اسو ادد از آزمون گرستون رجود دا د.
جدول  :6ضرایب رگرسیون
ضرایب استاندارد نشده
مدل
5

مقدا ثاب
ساتوا توا ند
مد سه

مقدار B
95/44
1/52

خطای
استاندارد

ضریب استاندارد
مقدار بتا

9/95
1/19

1/44

سطح

مقدار
T

معناداری

59/11

1/115

1/41

1/115

جادر  9شاان مایدهاد مقاادیر مرباو بااه بواای موغتار سااتوا توا ناد مد ساه براباار
با1/591اس ر شان میدهد چنا چه ی راحد موغتر ساتوا توا ند مد ساه افازایش یاباد باه
مقدا  91د ید اثربخشی مدا س افزایش مییابد .د ادامه مد (ت متک مستر) بار اسااس رابای
بتن موغترها آر دد شدد اس  .د جدر ش ا د  2تز شاتصهای برازش مد آر دد شدداس .
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شکل  :0تحلیل مسیر و ارائه مدل پژوهشی بر مبنای یافتههای پژوهشگران
جدول  :9شاخصهای برازندگی مدل پژوهش
مدل

5

511

شاخص ریشه دوم

نسبت کای اسکوئر

شاخصی

شاخص برازش

شاخص نیکویی

به درجه آزادی

نکویی برازش

توکر لوئیس

برازش اصالح

میانگین مربعات باقی

()X2/DF

()GFI

()CFI

شده ()AGFI

مانده ()RMSEA

9/19

1/99

1/99

1/99

1/149
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شاتص برازش تطبتقی ( CFIشاتص برازش ر شاتص یشه درم متا گتن مربیاات تطاای
برآر د ( )RMSEAکه ایندد برازش مقوصد میباشد شاندهندد تناس ماد بارازش اسا
()1/149؛ ( GFIشاتص تکویی برازش) که اینادد بارازش مطما مایباشاند مقادا  1/99ر
زدی به آن ا برای مد شان می دهند ر بر ایان امار دریا دا اد کاه د مج اوع داددهاای
ج بآر یشدد زدی به دامنه قابکقبو اس ر مد تدرینشدد تائتد میشود.
بحث و نتیجهگیری
پژرهش حارر د پی تیتتن ابطه بتن ساتوا توا ندساز مدا س با تشنودی شاغمی میم اان ر
اثربخشی مدا س مقطب مووسطه شدرسوان قرچ بود اس .
با توجه به وای تجزیه ر ت متک ،ساتوا توا ندساز مد سه با تشنودی شاغمی ر اثربخشای
مدا س ابطه مینادا ی رجود دا د که جد این ابطه بهیو ت مثب مسوقتت اس  .یافواههاای
پژرهش شان داد کاه راری ه بساوگی سااتوا توا ندسااز مد ساه باا تشانودی شاغمی ر
اثربخشی مدا س به ترتت برابر اس با( )r=1/91ر ( )r=1/19میباشد .این وتجه بتا گر آن اس
که ساتوا توا ندساز مد سه ،تشنودی شغمی ر اثربخشی مدا س ا افزایش میدهد .یینی ،هار
چقد ساتوا مد سه توا ندسازتر باشد ر از ساتوا منبکنندد فایمه بگترد ،تشنودی شاغمی ر
اثربخشی مدا س افزایش مییابد .د ساتوا توا ندساز مد ساه ،مادیران ر میم اان د اساوای
مرزهای اتوتا مشخص ه کا ی دا د ر د ه تن حا قشهای مو ایز تود ا تز ای ا متکنند.
د این ساتوا ها هت قوا تن ر هت سمسمه مرات مکا تستهایی برای ح ای از میم ان هسوند تاا
اینکه رستمه ای برای افزایش قد ت مدیران باشند که ایان تاود منجار باه افازایش راایو ندی
شغمی میم ان ر د وتجه اثربخشی مدا س تواهدشد.
این وتجه ،با یافوههای م گتگان ،)9111( 5با ت ( ،)9159مست ( )9159ه سو میباشد.
ستندن ،هوی ر سویتومند ( )9151به شاواهدی از ه بساوگی مثبا باتن سااتوا توا ندسااز
مد سه ر سه موغتر اثربخشی سازما ی ،کا آمدی ج یی ،ر اظو اد کااد آموزشای دسا یافوناد.
هنگامی که مدا س توا ندتر باشند ،متزان اظو اد کاد آموزشی باه مادیر افازایش ماییاباد .د
حقتق  ،اظو اد کاد آموزشی ی پتشبتنیکنندد مدت از ساتوا توا ندساز د سازمان مد ساه
اس  .مدیرا ی که ساتوا های توا ندساز ا د مادا سشاان تارری مایدهناد ،موجباات باررز
ح ای از میم ان ر د وتجه رای شغمی کا کنان ا فراهت میکنند .میم ان به مدیران اظو اد
می کنند ر به ه تن ترتت اظو اد به دا شآموزان ر رایدین گسورش مییابد .اظو اد ظنصری مدت
1. McGuigan
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ر ررر ی د تشوی اثربخشی مدا س ر د ح ای از افزایش رای شاغمی اسا  .سااتوا های
توا ندساز بر بار های میم ان د مو د اینکه مد سه به چاه طریقای بایاد ساازما دهی شاود تاا
میم ان ر دا شآموزان ا بهطو کمی ر فرآیند یاددهی-یادگتری ا باهطاو تاا ح ایا کناد،
تثثترمیگذا د .هنگامی که میم ان دیدی ک کنندد ر مثب به مدیر ر ساتوا دا اد ،فرهنگای
ظدو میکند که بر اظو اد ،کا آمدی ر ت صتعت؛ یینی فرهنگ توشبتنی ت صتمی تثکتاد دا د.
چنتن فرهنگی به میم ان ر دا شآموزان ا گتزد میدهد تا اهدافی راقببتنا ه تیتاتن کنناد(هوی،
.)9159
وای یافوههای پژرهش شانداد که بتن ساتوا توا ناد مد ساه باا مؤی اههاای تشانودی
شغمی ابطه میناد ر مثبوی رجود دا د .یافوهها شاان داد باتن سااتوا توا ندسااز مادا س ر
موی ههای تشنودی شغمی د ر ی ،تشنودی شغمی بترر ی ر تشنودی شغمی ظ ومی باه ترتتا
برابر اس با  1/91 ،1/94ر  1/95که حاکی از رجاود ابطاه مثبا ر مساوقتت باتن موغترهاای
ت قت میباشد.
این وتجه بتا گر آن اسا کاه باا باار فاون سااتوا توا ندی مد ساه د ساط مادا س،
اثربخشی مد سه تز افزایش مییابد .تشنودی شغمی ی بار مثب د میم تن اس مبنای بار
این که آ دا از شغک تود رای دا د ر دیدگاهی مثب گرایا ه به شغک ر حرفه تاود دا اد کاه
این رحته باظث میشود میم ان به این باار برساند کاه قااد هساوند باا تثکتاد بار تاد یغ ر
یادگتری ،با اظو اد به مشا ک رایدین ر دا شآموز ان ر باا ای اان باه ظرفتا تاود د غمباه بار
مشکعت ر شکس ها ،با تعش ر پشوکا  ،سب پتشرف ت صتمی دا شآموزان شو د (رر ،هوی ر
تا تر .)9159 ،5این وتجه ،با یافوههای راگنر ر دییائور )9155( 9ه سو میباشد.
یافوهها ه چنتن شان داد که بتن ساتوا توا ندساز مد سه ر سه مؤی ه اثربخشی مادا س
ابطه مینادا ی د سط  1/15رجود دا د .وای جدر  9حاکی از آن اس که بتن ابیاد ک تا
ر کت ت تویتد ،کا آیی ر ا یطا پذیری با اثربخشای مادا س ابطاه میناادا رجاود دا د .واای
ه چنتن بتا گر آن اس که بتن ساتوا توا ندساز مد سه ر بید ا طباق ابطه میناادا ی رجاود
دا د .این وتجه شان میدهد که رجود ساتوا توا ندساز د مدا س اثربخشی باری مدا س ا
د پیدا د .این وتجه با یافوههای ردز ( ،)9154مست ( )9159ر حساتنزادد ( )5999ه ساو
میباشد .بنابراین ،رجود ساتوا های سازما ی که بر دسوو ایی کهای رار اتوتا ر ستاس هاا ر
ریه هایی که موض ن تجا ب سازما ی ر تسدتک کننددی رظاایف ر فیایتا هاای مدات ساازما ی

551

1. Wu, Hoy & Tarter
2. Wagner & Dipaola
فصمنامه مشار د شغمی ر سازما ی /در د  ،55ش ا د  /41پایتز 5991

ابطه بتن ساتوا توا ندساز مدا س با تشنودی شغمی میم ان ر اثربخشی مدا س مقطب ...

هسوند ،ظنایری کمتدی د به اجرا د آمدن ی ت فیایت های ساازما ی هساوند .مدا سای کاه
ساتوا توا ندساز دا د ،میم ان ا د گتر د حک مسثیه میکنناد ،قاوا تن ا یطاا پاذیر دا اد،
میم ان از تجربه ر تخصص حرفهای بدرد مند د ،سمسمه مرات م تد ر کا بردیای رجود دا د که
د آن ،کا کنان ا به ا جام فیایتا هایشاان د سرتاسار ساازمان تشاوی مایکنناد (ساتندن ر
ه کا ان .)9151 ،ساتوا توا ندساز ،متزا ی اس که د آن ساتوا ها ر فرآینادهای مد ساه از
کا ر فیایت های میم ان ح ای میکنند ر میم ان ا د ا جام فیایت هایشان توا ند میکنناد.
هوی ر سویتومند ( )9159ساتوا توا ندسااز مد ساه ا باه یاو ت سااتوا های ح اایوی کاه
اثربخشی میمت ا تسدتک میکند ،تویتف میکنناد ر میوقد اد کاه سااتوا های مناب کننادد از
اثربخشی میمت جموگتری می کند د حایی که ساتوا های توا ندساز میتوا ند اثربخشی مادا س
ا افزایش دهند.
وای بدس آمدد از پژرهش ه چنتن حاکی از آن اس که ساتوا توا ند مد ساه قابمتا
پتشبتنی اثربخشی مدا س ا بهطو مینادا ی دا د .د ی گاد کمیتر ساتوا توا ناد مد ساه
به یو ت کمی توسی آزمون گرستون بر سی شد واای آزماون مربوطاه ر اطعظاات حایاک از
یافوهها شانداد که موغتر ساتوا توا ند مد سه  . /591د ید را یا غ موغتر اثربخشی مدا س
ا تبتتن میکنند .یافوهها شان میدهد مقادیر مربو به بواای موغتار سااتوا توا ناد مد ساه
برابر با1/591اس ر شان میدهد چنا چه ی راحد موغتر ساتوا توا ند مد سه افازایش یاباد
به مقدا  91د ید اثربخشی مدا س افزایش مییابد ،د وتجه میتوان وتجه گرف کاه سااتوا
توا ند مد سه به یو ت کمی توا ایی پتشبتنی اثربخشی مادا س ا باه یاو ت میناادا ی دا د.
وتجه این ت قت با یافوههای پاجا س )9151( 5ر سان ،کری رس ر دیجا اگ )9159( 9کاه د
ت قتقات تود د یافوند که جو مدا س توا ایی پتشبتنی کا ایی ر اثربخشی مدا س مو د پژرهش
ا دا د ه سو میباشد .این وتجه با یافوه مست ( )9159ه سو میباشاد .ما گتگاان ر هاوی
( )9119بتان میکنند که ساتوا توا ندساز مد سه ،سازدای اس که موجا بدباود اثربخشای
سازما ی میشود ر اینکه ساتوا توا ندساز مد سه مکا تس ی برای ت ق توشابتنی ت صاتمی
میم ان ر دا شآموزان تز اس  .مدا سی که ساتوا توا ندساز دا د ،میم ان ا تشوی به حاک
مسثیه میکنند ،قوا تن ا یطا پذیر دا د ،میم ان از تجربه ر تخصص حرفهای بدردمند د ،سمسمه
مرات م تد ر کا بردیای رجود دا د که د آن ،کا کنان ا به ا جام فیایتا هایشاان د سرتاسار
سازمان تشوی میکنند ر جوی اثربخش د مدا س تویتد میکند (ساتندن ر ه کاا ان.)9151 ،
1. Pajares
2. Sun, Creemers & De Jong
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از آ جا که ساتوا ها ،ستاس ها ،ریهها ،ر قوا تن سازما ی مد سه به شادت از مادیر تاثثتر مای-
پذیر د ،ساتوا توا ندساز م کن اس بهظنوان میدر جنبههای هبری شایسوه بهکا رد .هوی
ر دیگر ویسندگان بر اه ت قش هبری مد سه د تیتتن اینکه ساتوا مد سه توا ندساز یاا
منب کنندد اس  ،تثکتد دا د ساتوا توا ندساز م صو اقدامات هبر اس .
با توجه به اینکه این مطاییه ی فرایند مقطیی میباشد بدور اس د مطاییات آتی ت قتقات
طویی یو ت بیذیرد ر پتشنداد میشود از آ جایی که ساتوا توا ندساز به اثربخشی ر تشنودی
میکند آموزش ر پرر ش آموزشهای توا نادی مادا س ا د بر اماههاای
شغمی میم ان ک
آموزشی ر ر ن تدم تود برای آشنایی ر اسو ادد از مشار ان ،مدیران ،میم ان ر مربتان قارا
دهد ر د ا زشتابی سایتا ه مدا س ،ساتوا توا ند ساز مدا س د یر گرفوه شود ر مدیرا ی که
د اسوای توا ندی مدا س تعش میکنند مو د تقدیر ر قد دا ی منطقه آموزشی قرا بگتر د.
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