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  رابطه نگرش به مدرسه با اثربخشی تدریس معلمان

 2، پریسا زارع زاده1رامین حبیبی کلیبر

 چکیده 

روش تحقیق از نوع توصیفی  .هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه نگرش به مدرسه با اثربخشی تدریس معلمان دوره متوسطه بود

نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند که  100یز، شهر تبر 2نفر معلمان زن مدارس دخترانه ناحیه  202می باشد و از 

به پرسشنامه نگرش به مدرسه و اثربخشی تدریس پاسخ دادند. و نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین نگرش به مدرسه و 

بود که بین میانگین اثربخشی تدریس مستقل بیانگر این  tاثربخشی تدریس آنها رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتیجه آزمون 

 داری ندارد.معلمان دارای درجه تحصیالت متفاوت، تفاوت معنی

 ادراک از نظام آموزشی، اثربخشی تدریس ، دوره متوسطه.ها: کلیدواژه
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 مقدمه 

بستگی های تهذیب و تزکیه، رهایی از وابستگی فکری و سایر وا ،آموزش و پرورش یکی از حوایج هر ملتی است و ترقی 

از هر دیدگاه به آموزش و .اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فرهنگی و ... مدیون و مرهون آموزش و پرورش سالم و زنده می باشد

توان به مسائل تعلیم و تربیت به پرورش نگریسته شود، اهمیت آن در بقاء و دوام ترقی و تعالی بشریت بدیهی و آشکار بوده و نمی

 توجه بود.آموزان و معلمان بینی دانشخصوص به عناصر آن یع

شود تأکید نظریه بر اساس نظریه سرمایه انسانی، از انسان و نیروی کاری در سازمانها و نهادها به عنوان یک گنجینه و سرمایه یاد می

زینه به شمار آورد و مذکور بر این است که با نیروی کار باید به عنوان سرمایه بزرگ در سازمان رفتار کرد نه آنرا یک عامل ه

مؤسسات باید برای بهبود و پرورش کارمندان خود سرمایه گذاری کنند .توفیق یا شکست در هر سازمانی به ویژه در نظام آموزش و 

پرورش که یک سیستم اجتماعی است حاصل تعامل میان جامعه شناختی و روان شناختی آن می باشد به نظر جامعه شناسان و نظریه 

یستم اجتماعی مانند گتزلز و گوبا رفتار هر فرد نتیجه تامل میان ابعاد جامعه شناختی و روان شناختی سیستم اجتماعی است پردازان س

 (.1731)عالقه بند، 

اصوالً هر سیستم اجتماعی را می توان به دو دسته سیستم های باز و سیستم های بسته تقسیم کرد در سیستم بسته ارتباط با محیط به 

می رسد، به اصل تعامل توجه چندانی نمی شود ولی در یک سیستم باز با محیط ارتباط برقرار است به اصل تعامل به عنوان حداقل 

یک عامل مهم توجه و عنایت مبذول می شود. در این گونه سیستم میان نقش ها، ساختار و انتظارات و نیز میان فرد، شخصیت، 

ست، با توجه به اصل تعامل می توان میزان موفقیت و یا شکست یک سازمانی را پیش بینی نیازها و پیش آمادگیها تعامل برقرار ا

کرد. بدیهی است هر اندازه میان انتظارات و خواست ها تناسب وجود داشته باشد به همان اندازه می توان به نتیجه ی مطلوب رسید. 

بخصوص، سازمان آموزش و پرورش نیازمند نیروی انسانی با جهت دستیابی به بهره وری مطلوب و با کیفیت باالتر هر سازمانی 

 (.1732انگیزه و رضامند از شغل خویش می باشد)حسینی نسب، 

انگیزه یکی از عوامل مهم کارآمدی و مهارت شمرده می شود و به عواملی اطالق می شود که فرد را به انجام دادن یا ادامه کار 

مانها تا آنجایی است که بهره وری مطلوب، بازده بیشتر یا عدم کارایی، بهره وری پایین تر و تشویق می نماید .اهمیت انگیزه در ساز

نهایتاً اضمحالل سازمان را تبیین می کند اما به نظر می رسد معلمان در متوسطه و دبیرستان فرایند تدریس از انگیزه و عالقه ی 

 پایین می باشند.چندانی برخوردار نیستند و به همین سبب دارای بهره وری 

تصور می شود اگر این روند )پایین بودن انگیزه( تداوم یابد کیفیت آموزشی در دوره ی متوسطه پایین آمدن و باعث افت تحصیلی 

در مقاطع باالتر نیز خواهد بود و عالوه بر آن بی عالقگی، عدم رضایت و داشتن انگیزه پایین معلمان در شغل خویش، در انتخاب 

آموزان و روحیه ی آنان تاثیر منفی به جای گذارده و در نتیجه سیستم تعلیم و تربیت را با مشکالت عدیده و جدی انششغل آتی د

 روبرو سازد. 
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نتایج برخی تحقیقات نشان داده است با مشارکت معلمان در تصمیم گیری های آموزشی، تشویق، قدردانی، افزایش حقوق در 

(. بعضی از محققان نیز تصور و خود آینه ای را در رشد شخصیت فرد از مهمترین 1732باغیان، معلمان ایجاد انگیزه می کند )ص

 (.1731عوامل به شمار می آورند )عالقه بند، 

در صورتی که معلمان دوره های متوسطه با انگیزه باالتر یا حتی االمکان با انگیزه ی قابل قبول برای جامعه انجام وظیفه نمایند می 

خیلی مشکالت رهایی یافت از جمله با افزایش انگیزه و عالقه بیشتر نه تنها از حجم ضررهای ناشی از شکست تحصیلی توان از 

 آموزان با انگیزه ی بیشتری به دوره ها و مدارج باالتر ارتقا خواهند یافت. کاسته شده بلکه دانش

معلمان دوره ی متوسطه راهکارهایی را برای تثبیت نیروی  این پژوهش در نظر دارد با شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی تدریس

انسانی شاغل در این دوره ی تحصیلی ارایه نماید و به نظر می رسد در صورت یافتن راهکارهای مؤثر بتوان به بهره وری در نظام 

ط، دسترسی به توسعه پایدار در بخش آموزشی به ویژه در دوره ی متوسطه باال برده، زیرا تنها با داشتن معلمان با انگیزه و با نشا

 نیروی انسانی میسر و ممکن خواهد بود. 

در فرایند تعلیم و تربیت داشتن منابع و امکانات فیزیکی و تکنولوژی کافی نمی باشد بلکه آنچه در کارایی و پویایی سیستم تعلیم و 

آموزان در ارتباط شی که عمالً و مستقیماً با دانشتربیت موثر و کارساز می باشد داشتن نیروی انسانی بخصوص نیروهای آموز

هستند می باشد در این میان این به معلمان دوره های متوسطه اهمیت زیادی داد؛ چرا که دوره ی متوسطه از دوره های مهم و 

آموزان آن انشحساس و موثر در زندگی فردی و اجتماعی آدمی است. دوره ای است که به سبب رفع زیستی، اجتماعی و روانی د

با سایر دوره های تحصیلی مشترکات و ممیزاتی دارد و دارای طیف وسیعی هست که دوران نوجوانی را در بر می گیرد و در انتهای 

طیف به دنیای جوانی می رسد همچنین در این دوره قسمت اعظم استعدادهای اختصاصی نوجوان و جوان بروز می کند، قدرت 

یابد و مسائل جدید زندگی نظیر انتخاب رشته، انتخاب الی خود می رسد، کنجکاوی آنان جهت معینی مییادگیری آنان به حد اع

 حرفه و شغل، اداره خانواده و گرایش به مرام و ملک، ذهن آنان راه به خود مشغول می دارد.. 

با مشکالت و چگونگی برخورد با  آموز درس زندگی روش مقابلهپس می توان گفت نقش معلم به عنوان کسی در مدرسه به دانش

دیگران و باور به توان استعداد خویش را یاد می دهد کمتر از والدین نیست. لذا جهت بهره وری مطلوب در آموزش و پرورش باید 

واهد به معلمان به عنوان عنصر بسیار مهم و عامل انسانی سازنده نگریست طبیعی است. علل انسانی نیز هنگامی بهره وری بهینه خ

داشت که برای کار انگیخته شده باشد. برای تقویت انگیزه افراد باید محیط کار، نیازهای شخصی و مسایل اقتصادی آنان مورد 

توجه قرار گیرد. اگر بخواهیم عوامل مؤثر در بهره وری را فهرست وار معرفی کنیم، خواهیم دید که فضای روانی مناسب موجبات 

اهم می سازد و نتیجه ی آن بسیاری از عوامل موثر در بهره وری، فراهم می آید. فضای روانی مناسب می رضایت افراد را از کار فر

 (.1731تواند روحیه کارکنان را بهبود بخشد، مشارکت آنان را در سازمان فراهم آورد خالقیت و نوآوری را بیشتر کند)ساعتچی،

نیازهای فیزیولوژیکی، نیازهای روانی اجتماعی آنان نیز برآورد شود و آنها از  معلمان انتظار دارند در محیط کارشان عالوه بر تامین

هایی که به آن پیوسته اند انتظار فراهم کردن زمینه ارضای اینگونه نیازها را دارند و تحقیقات نشان داده است که اگر اجابت سازمان
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بر روی افزایش میزان کارایی و بهبود کیفیت ایفای وظایف اعضا  این نیازها مورد توجه سازمان قرار گیرد و عملی گردد؛ نتیجه اش

 (.1733اثر مثبت و چشمگیری خواهد داشت )نواب پور، 

 می باشد. به مدرسه با اثربخشی تدریس آنان  متوسطه دوره زن رابطه نگرش معلمانبنابر آن چه گذشت این پژوهش درصدد بررسی 

 روش 

 وجه فرضیه تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشد.روش پژوهش با ت نوع و طرح پژوهش:

نفر معلم زن اعم از رسمی  200ه ی آماری در این پژوهش عبارت بود از جامع گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

تبریز به تدریس در مدارس  2در ناحیه  12-11و غیر رسمی یا مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد که در سال تحصیلی 

ی ساده به عنوان نمونه ی آماری نفر به صورت تصادف 100نفر معلم زن شاغل در ناحیه ی دو،  200متوسطه مشغول بوده اند. از 

 انتخاب گردید. 

 ابزار پژوهش

 در این نوع پژوهش از دو ابزار محقق ساخته بشرح زیر استفاده شد:

 سوال 20شامل الف( پرسشنامه ی اثربخشی تدریس

 سوال 20شامل ب( پرسشنامه ی نگرش به مدرسه

نمره(، 5« )کامال موافقم»بدین صورت که به گزینه  باشد؛ای میدرجه 5طیف پاسخدهی به پرسشنامه ها به صورت لیکرت    

با استفاده از آلفای نمره ( تعلق گرفته است. 1« )کامال موافقم»نمره( و  2« )مخالفم»نمره(، 7« )نظری ندارم»نمره(، 1« )موافقم»

ن روایی پرسشنامه ها توسط بدست آمد و همچنی 31/0و اثربخشی تدریس 31/0کرانباخ ضریب پایایی پرسشنامه نگرش به مدرسه

 سه نفر از اساتید صاحب نظر مورد تأئید قرار گرفت. 

 نتایج 

برای آزمون رابطه بین نگرش معلمان به مدرسه با اثربخشی تدریس آنها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. ضریب 

این بین نگرش معلمان نسبت به مدرسه و اثربخشی است. بنابر 001/0داری آزمون و سطح معنی 311/0همبستگی پیرسون برابر 

 تدریس آنها رابطه معنی دار وجود دارد. 

 

 

 نگرش به مدرسه و اثربخشی تدریس : آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه1جدول 
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 اثربخشی تدریس  

 مدرسهنگرش به 

 .311** ضریب همبستگی

 001/0 داریسطح معنی

 100 تعداد

مستقل استفاده شده است. میانگین اثربخشی  tی آزمون تفاوت بین سطح تحصیالت و اثربخشی تدریسمعلمان از آزمون همچنین برا

است. همان طوری که  103/0داری برابر و سطح معنی 13/7و در معلمان فوق لیسانس برابر  71/7تدریس در معلمان لیسانس برابر 

 داری ندارد. دریس معلمان لیسانس و فوق لیسانس تفاوت معنینشان می دهد بین میانگین اثربخشی ت 2جدول 

 از لحاظ اثربخشی تدریس تحصیالت مقایسه سطوح مختلفمستقل برای T : آزمون2جدول 

 

 متغیر

 وابسته

 میانگین تعداد تحصیالت
 انحراف

 معیار

 t آزمون آزمون لوین

 F آماره
 سطح

 داریمعنی
 t آماره

 درجه

 آزادی

 سطح

 ریدامعنی

اثربخشی 

 تدریس

 13/0 70/7 30 کارشناسی

کارشناسی  27/0 13 11/1 53/0 70/0

 ارشد
20 13/7 10/0 

 گیری بحث و نتیجه

نتایج نشان داد که بین نگرش مثبت به مدرسه و اثربخشی تدریس آنان رابطه مثبت وجود دارد. یافته های پژوهش حاضر با نتایج 

به نوعی همخوانی دارد. به این گونه که افراد پاداش ها و تالش های ( 1723)و سرمد  (1733)رانتحقیقات سبحان اللهی و همکا

خود را با سایرین مقایسه می کنند و سپس جهت اصالح رفتار اقدام می کنند به نظر بارنارد نیز بسیاری از مسائل و مشکالت حاکم 

یف ارتباطات سازمانی مربوط است )نگرش منفی (به عقیده بارنارد روابط بر سازمانها از بافت نادرست ارتباطی و عدم توجه به ظرا

توام با خوش بینی با نگرش مثبت بدان معنی است افراد با یکدیگر یا بالعکس گروه با گروه مناسبات دوستانه داشته باشند از این 

ینی یا آنچه نگرش منفی باشد طرفین حس رابطه )نگرش مثبت( منافع چندی حاصل می شود و برعکس از روابط سرشار از بدب

 همیشه متضرر می شوند. نگرش مثبت اشتیاق به ادامه ارتباط و یادگیری و استفاده زیادتر از آن را تشدید می کند.

اگر مدیران توانایی الزم را بر آگاهی از نیازهای بارز و مسلط هریک از کارکنان تحت نظارت خود داشته باشد بهتر می توانند این 

نیازها را ارضا کنند، طبیعی است شناخت نیاز اعم از نیازها مادی و معنوی یا نیازهای اولیه و نیازهای سطوح باال و ارضای آنها هم 

در تغییر نگرشها و هم خویشتن پنداری افراد و هم در ایجاد انگیزش شغلی و باالبردن میزان آن تاثیر بسزایی داشته و دست یابی به 

 یم و تربیت را تسهیل خواهد کرد. اهداف عالی تعل
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معموالً بهره وری در اثر انگیزش کارکنان به کار، سازمان، محل کار، ماهیت کار، تعادل روانی و جسمانی کارکنان، انگیزه افراد 

 (1731برای انجام شغل خود در حد بهینه، روحیه کارکنان در تصمیمات سازمانی و ایجاد فضای روانی بستگی دارد )ساعتچی،

دالیلی وجود دارد که ارضای نیازهای اساسی اعم از عادی و معنوی و تصور فرد از سازمان و پنداشت وی از توانایی و مهارت 

خویش در افزایش اثربخشی تدریسموثر می باشد. نتیجه تحقیقات والش و همکاران، نشان داده است که سازگاری فرد با محیط به 

 (.1723شغلی می انجامد)شفیع آبادی،  رضایت فردی، در نتیجه به رضایت

( در مطالعه ای ویژگی های مثبت و منفی کار را در انگیزه کارکنان موثر می داند. وی تاثیر ثابت ماندن فرد در یک 2005) 1آتنال

ی می کند. وی شغل را بر انگیزش شغلی او مفید ندانسته و یکی از عوامل های موثر بر انگیزش شغلی را به جابه جایی مشاغل معرف

مهم ترین شاخص های موثر بر انگیزش را در ارتباط موثر با همکاران، اعتماد سرپرست و همکاران و تغییر در زمینه ی وظایف 

 شغلی، تبادل اطالعات و همکاری صمیمانه با هماران، وجودپویایی و افزایش تجربه در شغل معرفی کرده است.

یا حمایت از تغییر اثربخشی تدریس محیط های آموزشی به این نتیجه رسید که سطحی از ( در مطالعه ای در 2003) 2گاتی     

همراه بوده و تغییرات مثبت در شغل و محیط کاری در انگیزش کارکنان موثر است وی شاخص های موثر بر انگیزش را، اعتماد به 

ماعی باالی شغل، قدرت و تسلط کافی به شغل، نفس، آزادی عمل در شغل و امکان پیشرفت در آن، شأن و منزلت و حرمت اجت

تغییرات هماهنگ و مطلوب در زمینه وظایف شغلی، چالشی بودن شغل، تفویض مسئولیبت به زیردستان، توزیع اختیارات و 

تغییر در مسئولیت ها در سلسله مراتب اداری، تقویت وجدان کاری و مسئولیت پذیری در شغل، زمینه بروز قابلیت ها و توانایی ها و 

معلمان اثربخشی تدریس زمینه وظایف شغلی معرفی کرد. پیشنهاد می شود که تحقیقات آتی نقش یا ارتباط عوامل بافتی را در 

مورد مطالعه قرار دهند. نتایج به دست آمده کاربردهای فراوانی برای دست اندرکاران آموزشی دارد. ضروی است که در نظام 

 معلمان توجه ویژه ای مبذول گردد. دریس اثربخشی ت آموزش و پروش به

 منابع

 ، تبریز.71(.انگیزش رفتار، نشریه علمی پژوهشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی شماره 1732حسینی نسب، سید داود)

 (. روان شناسی کاربردی برای مدیران، انتشارات فهیم.1731ساعتچی، محمود)

ار سازمانی، تألیف، جان آر، رمر هورن، جیمزجی، هانت ریچارد ان، ازبورن، نشر مؤسسه تحقیقات و آموزش (. مدیریت رفت1733سبحانی الهی و همکاران)

 مدیریت. 

 (. نگرش مثبت و نحوه بهبود آن، تألیف، چایمن الودرن، نشر موسسه بانکداری تهران.1723سرمد، غالمعلی)

 ای و نظریه های انتخاب شغل، انتشارات رشد.(. راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه 1723شفیع آبادی، عبداهلل)

(. انگیزش و نقش آن در افزایش کارائی معلمان مدارس، خالصه مقاالت همایش علمی و کاربردی بهبود کیفیت آموزش عمومی، 1731صباغیان، زهرا)

 تهران.

                                                           
1 Atenal 
2 Gatti 



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

[ ه محقق اردبیلیاردبیل، دانشگا ] 

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

7 

 

 کبیر.(. رفتار سازمانی، تألیف هرسی پال و کنت بالنچارد، انتشارات امیر1731عالقه بند، علی)

 . 1733نواب پور، مهدی، ارتباطات سازمانی، مجموعه بیستم، جمعی از نویسندگان، انتشارات مرکز مدیریت دولتی، 
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motivation. European Journal of Work & Organizational Psychology; Vol. 14 Issue 1, p43- 58.  
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