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مدیران رابطه معلمان و  بر تصمیم گیریها وتحقیر معلمان درمعلمان  تأثیر عدم مشارکت بررسی

 ازدیدگاه معلمان

 2سلیمانی ، توران1زهرا پیرقلی

 چکیده 

مدیران ازدیدگاه رابطه معلمان و  بر تصمیم گیریها وتحقیر معلمان درمعلمان  تأثیر عدم مشارکت هدف از پژوهش حاضر بررسی

نفر که ازاین تعداد   947می باشد.جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر اردبیل بود که تعداد آنها  معلمان

 214نفرمرد بود.برای تعیین حجم نمونه ازجدول مورگان استفاده شده که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 242نفرزن و101

قیق به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است .روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای     بوده نفر مرد وزن بدست آمده است. این تح

سوالی استفاده شدکه روایی آن توسط اساتید تائید شده ومیزان پایایی آن  51وبرای جمع آوری اطالعات ازپرسشنامه محقق ساخته 

تک نمونه ای انجام گرفته  tوآزمونspssفاده از نرم افزار بدست آمد . تجزیه وتحلیل داده ها بااست %89باضریب آلفای کرونباخ

وتحقیر بر رابطه  مدرسهتصمیم گیریهای  درمعلمان  ونتایج پژوهش حاکی ازآن بود که ازدیدگاه معلمان مولفه های ؛عدم مشارکت

 ردید. مدیران ومعلمان تاثیر معنی داری دارد و در ادامه برخی پیشنهاد های پژوهشی و کاربردی ارایه گ

 آسیب شناسی ، رابطه، معلمان، مدیران ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

                                                           
 ، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی نویسنده مسئول: زهرا پیرقلی . 1

 ، استاد یار وعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل دکتر توران سلیمانی -2 

 



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

2 

 

 مقدمه 

انسان موجودی اجتماعی است به نحوی که زندگی هرکس رادرجمع وهمراه جمع می توان از رفتارهای ذاتی انسان دانست. در 

است .اجتماعی بودن انسان وجوه ونشانه های  واقع انسان برای بهزیستی ونیل ساده تروبهتر به منابع خود ناچار به ایجاد سازمان شده

متعددی دارد که تنها یک نمونه بارز آن تشکیل سازمان است.همچنین سازمانها انواع متعددی دارد که برای تحقق مقاصد متعدد 

باشد، برای مثال  ایجاد شده است. به طور طبیعی روابط انسانهای عضو هرسازمان نمی تواند الزاما بارفتاراعضای سازمان دیگر مشابه

سازمان تجارتی یا آموزشی نمی توانند رفتارها و روابط انسانی مشابهی داشته باشند، زیرا عوامل متعددی ازجمله نوع  اعضای دو

 (.1575تجارت یاسطح فعالیت سازمان آموزشی دراین رفتارها وروابط موثر است. )سرمد، 

ازمان، ازارکان وظایف مدیردرفرایند مدیریت است. درواقع ار تباط موثر برقراری ارتباطات صحیح بین اجزا ی گوناگون یک س

 (1575باافراد ودرک انگیزه های آنان، باعث توفیق مدیریت درانجام وظیفه رهبری می گردد.)رضائیان، 

اغلب از یک موضع های خاص خود رنج برده است مدیران  رابطه معلم و مدیر در ایران مانند بسیاری از کشورها همیشه از آسیب  

روابط نامطلوب معلم و مدیر بر کیفیت  به خواسته ها ونیازهای آنان بی اعتنابوده ودرنتیجهاقتدارگرایانه با معلمان برخورد کرده و

آموزش و محیط آموزش اثرات نامطلوب داشته است. در این تحقیق به دنبال آن هستیم که به آسیب شناسی روابط معلمان و 

 زیم. مدیران بپردا

تر شده وبه  دهیچیپ ی، زندگمیشو یم کیدهد که هرچه به زمان حال نزد ینشان م یبرروند حرکت جوامع بشر یذهن یحت یمرور

 یهرکس درسازمانها یاززندگ یکرده است به عالوه چون بخش مهم ریمرتباً ازساده به مشکل س زیروابط انسانها ن لیدل نیهم

 یمهم زندگ یکه ازجمله نقش ها رفتیپذ دیانسان است، ناچار با یمتشکل ازعده ا نازماشود وهرس یم یسپر یرسم ریوغ یرسم

 یازاعضا کیهر یمختلف زندگ یآن نهفته بوده، به صورتها یوروابط متقابل اعضا یاست که در مناسبات گروه یتی، اهمیگروه

 .(141، ص1575دهد )سرمد،  یقرار م ریگروه راتحت تاث

مادرانه کارکنان رابه انجام  ایبا رفتار پدرانه  رانیومد ندیخانواده در آ کی، الزم است سازمانها به صورت Z (ی)تئور هینظر براساس

 ییها دهیاز پد یکی ارتباط شود. جادیخانواده ا یاعضا نیدرب یادتریمتقابل ز یوعالقمند یکنند تاهمبستگ قیخود تشو فیوظا

ده وتوانند باهم مرا یم یارتباط است که افراد انسان ینوع قیدارد.فقط ازطر انسان با آن سروکار یاست که همه جوانب زندگ

 .(112، ص1572خود ادامه دهند)عالقه بند،  یاجتماع اتیومرابطه برقرار کرده به ح

هت از دو ج یرانیفرهنگ ا ی نهیرید یو سابقه  یاسالم یرغم وجود فرهنگ غن یدر مدارس جامعه ما عل یمتأسفانه، رابطه انسان

 است و وقت معلمان یپرمشغله، وقت پرکن و رسم اریمدارس نوعا ً بس یقرار گرفته است. در درجه اول، برنامه ها یتوجه یمورد ب

 یبرا یو کالن مل قیدق یزیگذرد. بعد دوم مشکل، عدم برنامه ر یم درمدرسه ومدیران بیشتر به مسائل ومشکالت جاری واداری

هر جامعه  یمرکز فرهنگ نیتر یباشد . مدرسه اصل یمدرسه م یها تیفعال یواجرا یزینامه رومشارکت معلمان در بر یهمفکر

 یفرهنگ یکارها نیرا به حداقل برساند. از مهمتر یضعف درون نیخود ا یتیتربو  یمیتعل یتخصص یتواند با رفتارها یاست که م
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 دیو تعلق به وجود آ ی، محبت، درک، احترام، شادیاز دوست یجو لهیبا معلمان است تا بدان وس یروابط انسان یدر مدارس، برقرار

 یوسازمان یو رکود شخص یبه کم کار لی، میردودلس ی، حالت انفعالی، سرخوردگیو در مقابل احساس عدم درک، دور افتادگ

 برود.   .  نیاز ب

 قیکند که از طر یعمل م یزمیعنوان مکاناست بلکه به  یآموزش ینه تنها در خدمت تحقق هدفها ریمعلم و مد نیواقع روابط ب در

و معلمان نسبت  رانیکه مد یفیدهند. با توجه به حقوق و تکال یم صیتشخ زیخود را ن یو اجتماع یاهداف شخص ریآن معلم و مد

بر احترام،  یمبتن رابطه نیرود. ا یرابطه خاص از آنهاانتظار م ینوع یآنها در نظام آموزش گاهیو جا تیموقعبه هم دارند و با توجه به 

توان از رابطه  یباشدم ارهایمع نیبر اساس ا رانیاعتماد، شناخت متقابل، نگرش مثبت به هم و...است. چنانچه رابطه معلمان و مد

 در رابطه است.  بیآس یمتداول و معمول نوع ی ارهایو هر گونه انحراف از مع فتآنها سخن گ نیسالم و مؤثر ب

 یبررسو تحقیر  مدرسهتصمیم گیریهای  درمعلمان  تأثیرمولفه های عدم مشارکته رابط نیا یشناس بیآسبه منظور  قیتحق نیا در

  شد.

 روش 

 .پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی پیمایشی است نوع و طرح پژوهش:

 2 هیناح ییمعلمان دوره ابتدا هیشامل کل قیتحق نیدر ا یجامعه آمار گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

در این تحقیق برای تعیین نمونه از باشند.  ینفر مرد م 242نفرزن و 101تعداد نیکه ازاهستند نفر 947که شامل  لیاردب

معلم مرد و زن به بر اساس روش نمونه گیری تصادفی به عنوان  214جدول مورگان استفاده شده وبر همین اساس تعداد 

 نمونه انتخاب شدند.

 آوری داده ها از ابزار زیر استفاده شد: برای جمعابزار پژوهش: 

 درجه ای لیکرت 1سوال با طیف  51ی محقق ساخته استفاده شدکه این پرسشنامه شامل نامهها ازپرسشآوری دادهبرای جمع

 27/0مولفه تحقیق در پرسشنامه ارزیابی شد.برای محاسبه ضریب پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده که عدد 2با سنجش 

بدست آمد.درپژوهش حاضرروایی پرسشنامه به منظور اطمینان بیشتر وباتوجه به ماهیت واهداف تحقیق اعتبار محتوایی، 

 بانظرخواهی اساتید، متخصصین وصاحبنظران انجام گرفت وپس از تایید پرسشنامه وانجام اصالحات الزم، قابلیت اجرا کسب نمود.

پژوهش حاضر پس ازتکمیل پرسشنامه، داده های گردآوری شده، براساس مقیاس های  ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

تک نمونه ای  tازروش پردازش وتجزیه وتحلیل شد. برای تحلیل فرضیه ها  spssاندازه گیری متغیرها کدگذاری وبا نرم افزار

 استفاده شده است.

 

 نتایج
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 رانیرابطه معلمان و مد بردرسه م یهایریگ میعدم مشارکت معلمان در تصمتأثیر (1) جدول

 سطح معناداری

 

 میانگین درجه آزادی

 تست

t  تفاوت

 میانگین

 

انحراف 

 استاندارد

 

 میانگین

 

 شاخص     تعداد

 متغیر

77/00 215 7 919/4 05/1 47/5 

 

051/10 

 

214 

 

 عدم مشارکت

می باشد این اطالعات در 47/5نحراف استاندارد و ا 051/10. بررسی داده های بدست آمده نشان می دهد که میانگین به میزان 

تک نمونه   t –testداده ها به شیوه  tبررسی تفاوت معنادار چیزی را نشان نمی دهد جهت مقایسه این میانگین با ارزش عددی 

معنی ( و سطح 215با درجه آزادی )919/4بدست آمده به میزان  t( مشخص است1تحلیل شده وهمچنان که از جدول شماره ) 

 نشان می دهد که بین دو میانگین تفاوت معنی داری وجود دارد . %77داری 

 رانیرابطه معلمان و مد برمعلمان  ریتحقتأثیر 2) جدول

 سطح معناداری

 

 میانگین درجه آزادی

 تست

T  تفاوت

 میانگین

 

انحراف 

 استاندارد

 

 میانگین

 

 شاخص     تعداد

 متغیر

77/00 215 12 666/6 155/2 101/1 

 

1557/14 

 

214 

 

 معلمان یرتحق

می باشد این اطالعات در 101/1و انحراف استاندارد  1557/14بررسی داده های بدست آمده نشان می دهد که میانگین به میزان 

تک نمونه   t –testداده ها به شیوه  tبررسی تفاوت معنادار چیزی را نشان نمی دهد جهت مقایسه این میانگین با ارزش عددی 

( و سطح معنی 215با در جه آزادی ) 666/6بدست آمده به میزان  t( مشخص است 2حلیل شده و همچنان که از جدول شماره )ت

 نشان می دهد که بین دو میانگین تفاوت معنی داری وجود دارد. %77داری 

 گیری بحث و نتیجه

 مدیران ازدیدگاه معلمانرابطه معلمان و  بر یر معلمانتصمیم گیریها وتحق درمعلمان  تأثیر عدم مشارکت هدف این پژوهش، بررسی

تصمیم گیریها وتحقیر معلمان و رابطه ی معلمان  درمعلمان  بود. نتایج این پژوهش نشان داد که از دیدگاه معلمان بین عدم مشارکت

شانس و تصادف باشد بنابراین  و این تفاوت ها به میزانی است که نمی تواند ناشی ازو مدیران تفاوت معنی داری وجود دارد و 

  تاثیر دارد . مدیرانرابطه معلمان و  وتحقیر معلمان بر مدرسهتصمیم گیریهای  درمعلمان  عدم مشارکت، ازنظر معلمان

ویژگیهای مدارس موفق کالیفرنیا رامورد تحلیل قرار داده ومتذکر شده که شرکت  (1794این نتیجه با نتایج تحقیق فالن وویلیامز )

االنه کارکنان درتصمیم گیریها وفعالیت های تربیتی عاملی مهم است که می تواند بی تفاوتی ها، کم کاریها و...رااز بین ببرد فع
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( درسبک رابطه مداری به دلیل مشارکت دبیران درتصمیم 1772وفرآیند بازسازی، تعهد وهمکاری فعاالنه راسرعت بخشد.، مودی )

ساعد مدیربه معلمان، توجه عمیق به کارگروهی، اعتماد به آنان، برانگیختن آنها به کار وارتباط گیریهای مدرسه، نگرش مطلوب وم

دوطرفه بین مدیر ودبیران، تعهد دبیران دراین گونه مدارس در سطح باالیی قرار دارد. تعهد هنجاری احساس تکلیف به باقی ماندن 

معلمان  %76حدود  (که1522وبا نتایج تحقیق روشنی ) (.1522 به عنوان یک عضو سازمان رامنعکس می کند)علمی و برزی،

معلمان نیز خواستار %21معتقدند توجه واحترام به کارکنان وتکریم شخصیت آنان درافزایش کارایی مدیران بسیار موثر است.

عدم ، ازدیدگاه معلمان ن گفتتواها می. در تبیین این یافتهاستمسو مشارکت فعاالنه درامر تصمیم گیری های سازمان می باشند، ه

در  معلمانمشارکت ندادن تأثیر دارد. چرا مدیران رابطه معلمان و تضعیف  بر تصمیم گیریها وتحقیر معلمان درمعلمان  مشارکت

:پذیرش زیردستان درتصمیم گیری تحت شرایطی، سبب مشارکت یاعدم مشارکت در تصمیم گیری می شود. تصمیم گیریها

درتصمیم گیری هایی شرکت کنند که خارج از حیطه پذیرش آنان است مشارکت اثربخشی بیشتری خواهد چنانچه زیردستان 

با توجه به یافته های این پژوهش می توان گفت که از دیدگاه معلمان (1572(؛ به نقل از سید عباس زاده ) 1752داشت.)بارنارد ،

می توانند به عیف رابطه معلمان و مدیران تآثیر دارد . لذا مدیران عدم مشارکت معلمان در تصمیم گیری ها و تحقیر آنها در تض

نادیده وبا  از مشارکت آنها در امور آموزشگاهی و کالسی در راستای برنامه درسی وی بهره گیرند معلمانمنظور رشد روابط با 

افزایش روحیه و موجب رزنش آنان تحقیر و س عدم ومعلمان و برجسته کردن نقاط ضعف  کم رنگ جلوه دادن نقاط قوتیاگرفتن 

  باشند. اعتماد به نفس در آنها

ی صرف از پرسشنامه برای سنجش نمونه مورد مطالعه و همچنین توان به استفادهی این پژوهش میهای عمدهاز محدودیت

ر تحقیقات بعدی ضمن شود که دی آماری از لحاظ شهر و استان اشاره نمود. لذا به پژوهشگران پیشنهاد میمحدودیت جامعه

دانند که از تری استفاده نمایند. محققان بر خود وظیفه میآماری گستردهگیری از جامعهاستفاده از ابزارهای تکمیلی ،در نمونه

اردبیل که در پژوهش صادقانه همکاری نموده و  2زحمات معلمان دلسوز وتمامی مدیران متعهد و پایبند به روابط انسانی ناحیه 

 های تنظیم شده را تکمیل نمودند، تقدیر و تشکر نمایند.نامهپرسش

 منابع 

 33-31ص، اول چاپ، سمت انتشارات:تهران. مدیریت اصول(.3252) رضائیان، علی -

بررسی عوامل موثردرکارایی وموفقیت مدیران مدارس ابتدایی منطقه شاهرود درسال تحصیلی (.3233روشنی ،حسنعلی) -

 اسی ارشد .شاهرود خلخال.. پایان نامه کارشن33-33

 .سمت انتشارات:تهران. آموزشی درسازمانهای انسانی روابط(. 3252) غالمعلی، سرمد -

(. مدیریت آموزشی تئوری، تحقیق وعمل بااصالحات جدید.تالیف هوی ومیسکل. 3253عباس زادگان، میرمحمد)مترجم() -

 ارومیه :انتشارات دانشگاه ارومیه.

 روان. نشر انتشارات: تهران. آموزشی مدیریت دماتمق(. 3253. )عالقمند، علی -



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]
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(.بررسی رابطه بین سبک مدیریت مدیران وتعهد سازمانی دبیران متوسطه شهربوکان. 3233علمی، محمود؛برزی، محمد) -

 . 91-32، صص2، شماره مجله مطالعات جامعه شناسی

   -Barnard, Chester(1964). Functions of The Executive, Cambridge,mass.,Harvard University Press.(Origially 

Published in 1938). 

- Hoy, Wayen. K. and Miskell G. (1989) “Educational Administration Theory, Research and Practice.” New 

York: Random House edition. 

 


