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 چکیده 
وظایف مدیران مدارس  نشانگان شناسایی با هدف حاضر پژوهش

 وضع ارزیابی و کامیابی شغلی معلمان یهدر جهت تقویت و توسع

 در. است شده انجام آبادخرم شهر مدارس میان در آن موجود

از راهبرد پدیدارشناسی این پژوهش ترکیبی کیفی  بخش

 هدفمند گیرینمونه هایروش کاربست توصیفی استفاده شد و با

 بر بنا که مشهور و نمونه، باتجربه معلمان مدیران و ،برفی گلوله و

، کرد تلقی کامیاب را هاآن توانمی مدیران و والدین گزارش

 و محتوا تحلیل از استفاده با. گرفتند قرار همصاحب مورد و انتخاب

، معلمان برانگیختن) بُعد 6در نشانگر 28،هامصاحبه کدگذاری

، مدرسه فضای و جو، افزاییدانش جهت هاییفرصت ایجاد

( نقش الگوی ایفایو  انتخاب فرصت دادن ،آموزشی امکانات

 کمّی پژوهش، راهبرد توصیفی از نوع بخش در .شدند بندیطبقه

 نشانگرهای از استفاده با گرفته شد و کارهمبستگی به

 پایایی و شده تأیید محتوایی روایی با اینامهپرسش شدهشناسایی

 معلم 325 توسط و تدوین/.( 8 از باالتر کرونباخ آلفای) مناسب

 شناسایی نشانگر 28 اکتشافی، عاملی تحلیل طریق از. شد تکمیل

 جهت هاییفرصت ایجاد، مانمعل برانگیختن)بُعد  6 در شده

 فرصت دادن ،آموزشی امکانات، مدرسه فضای و جو، افزاییدانش

در گام بعد با  .شدند بندیطبقه( نقش الگوی ایفایو  انتخاب

گیری متغیر نهفته انجام تحلیل عاملی تأییدی، الگوی اندازه

 با توجه به بعد یهمرحل در ها نشان داد.قبولی با دادهبرازش قابل

وظایف مدیران  یهگانابعاد شش ،(اینمونهتک T) آزمون نتایج

 .شد ارزیابی طور معناداری باالتر از متوسطمدارس به
 

 و معلمان، ایجاد فرصت یادگیری، جو برانگیختن واژگان: کلید

 نقش. آموزشی،لگوی مدرسه، امکانات فضای
  

  

Abstract  
the present mixed research aims in identifying the 

roles of school principals in strengthening and 
developing thriving at work among teachers and 

evaluating the status quo of Khorramabad schools. 

For this purpose, descriptive phenomenology was 
applied as a qualitative research method.  In 

qualitative section, by using purposeful and snow-

ball sampling, some famous, experienced and 
excellent teachers and principals, who according to 

parents' and administrators' report can be regarded 

as enjoying thriving at work, were selected and 
interviewed. 28 indicators and 6 dimensions were 

recognized by using content analysis and coding 

procedure of interviews. In the quantitative section 
of this research, a descriptive correlation was 

applied and based on the identified indicators and 

dimensions a valid and reliable questionnaire was 
developed and completed by 325 teachers. By 

exploratory factor analysis, 28 indicators were 

identified and were classified into 6 factors 
(stimulating teachers, creation of opportunities to 

enhance knowledge, school atmosphere, education 

supplies, the opportunity to choose, and playing role 
model). By confirmatory factor analysis, 28 

indicators were identified and were classified into 6 

factors. in the next step, confirmatory factor analysis 
revealed that the measurement model of latent 

variable has good fit with observed data. In the next 

phase, according to the results of one-sample t-test, 
the six factors of the roles of school principals in 

strengthening and develop thriving at work among 

teachers were evaluated significantly higher than 
average. 

 

Keywords: stimulating teachers, creation of 
opportunities to enhance knowledge, school 

atmosphere, education supplies, role model. 
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 مقدمه

 برای نظیریبی موقعیت هاآن کنند.می ایفا محوری نقشی مدارس موفقیت در مدارس مدیران

رشد و پیشرفت معلمان، کارکنان و  هایزمینه کردنفراهم ها ونامهآیین اجرای بر تأثیرگذاری

 و فرهنگ، ساختار بر مدارس را مدیران تأثیر متعددی هایپژوهش. دارند آموزان مدرسهدانش

 ایحرفه یهتوسع و رشد، مثبت و یادگیری سالم محیط حفظ و ایجاد، مدرسه هایمأموریت

 1بردسن،) اندشده ها متذکرتأمین رضایت و کامیابی آن معلمان، برانگیختن و تشویق، معلمان

 از یکی شغلی (. کامیابی2016 ؛ رورو کوزنس،2008، 3؛ چریت و دنیل2005، 2؛ ود2000

 قدرت احساس کارکنان شغلی کامیابی حین در. است شغلی هایمحیط در افراد رشد هاینمونه

همکاران،  و 4نیسون) کنندمی تجربه را( خودشکوفایی) روانی عملکرد از باالیی سطح و کرده

 را یادگیری و شور و نشاط احساس افراد آن در که روانی است وضعیتی شغلی کامیابی(. 2012

فرد و بُعد شور  یهشدکنند. بُعد یادگیری به دانش و مهارت کسبمی تجربه خود شغل در باهم

 کاران،هم و 5اسپریتزر) بودن فرد در محیط شغلی اشاره داردبه احساس مثبت و پرانرژی و نشاط

کامیابی شغلی، حاکی  یهگرفته در حوزهای صورتهم پژوهش و سلیم هم عقل(. 538 :2005

 یهدربار بهتر قضاوت و ترسالم زندگی مزایایی همچون سبک از آن است که کامیابی شغلی

؛ 2009 ،6و اسپریتزر کارمیلی) کارکنان برای روحی و فیزیکی سالمت، بهزیستی، شرایط

، شغلی یهرفتارهای نوآوران، شغلی بهتر ( و عملکرد7،2010پفر؛ 2005 ،کارانهم و اسپریتزر

 و اسپریتزر)هایشان سازمان شغلی را برای فرسودگی سازمانی و کاهش شهروندی رفتارهای

؛ 2012 ،همکاران و پورث؛ 2012 ،نیسون و همکاران؛ 2008 و همکاران،8پورث؛ 2005 ،همکاران

به همراه دارد. پژوهشگران معتقدند  (2015، 10ارنولد و تانوا ؛2014و همکاران،  9پاتوسون

 نظارت اختیار تفویض و اطالعات توزیع، منابع یهتوسع، احترام و اعتماد جو عواملی همچون

، سازمانی حمایت سرپرست، پشتیبانی، شغل طرح یهتهی، ابزار و فضا، ایمن کاری شرایط، کافی

                                                           
1. Bredeson 

2. Wood 

3. Cherian & Daniel 

4. Niessen 

5. Spreitzer 

6.Carmeli & Spretizer 

7. Pfeffer 

8. Porath  

9. Paterson  

10.Taneva & Arnold 
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 ،همکاران و پورث ؛2005 ،همکاران و اسپریتزر) دارد تأثیر شغلی کامیابی بر رهبر رفتار و سبک

، عبید و 2015 ،ارنولد و تانوا؛ 2014 ،پاتوسون و همکاران ؛2012، اسپریتزر و همکاران؛ 2012

طورکلی در زندگی( ترقی افراد را در سازمان )و به کامیابی حس پیشرفت و .(2015 1همکاران،

لحظه یا در طول زمان تداوم داشته باشد. بر این  در یک تواندکند. این حالت میمنعکس می

ها آیا آن» ،«کنند؟چگونه کار می»افراد  اینکه برای سنجش اساس، کامیابی مقیاسی مهم است

توانند به سازگاری و رشد خود ها میآن»که آن یا« در مسیر شغلی خود رشد و پیشرفت دارند؟

احساس شور و  (. هر دو بُعد کامیابی؛2007کاران، و هم 2داتون) «کنند؟ کمک در محل کار

نشاط و یادگیری انعکاسی از خودتنظیمی افراد در محیط شغلی بوده و به کارکنان کمک 

(. 2013و همکاران، 3در محیط شغلی ارزیابی کنند )واالس خود را کند تا رشد و پیشرفتمی

مذکور این است که کامیابی شغلی  کامیابی شغلی از سایر عوامل یهویژگی کلیدی متمایزکنند

کارکنان ضروری  ترکیبی از دو بُعد شور و نشاط و یادگیری بوده و حضور هر دو بُعد برای رشد

در محیط شغلی خود شور و نشاط دارند؛ اما  توان کارکنانی را تصور کرد کهاست. برای مثال، می

د، این شور و نشاط احتماالً از بین فرصتی برای یادگیری و رشد نداشته باشن اگر در طول زمان،

های طور مداوم درگیر فعالیتتصور کرد که به توان کارکنانی راخواهد رفت. در مقابل، می

های جدید خود در استفاده از دانش و مهارت یادگیری بوده؛ اما فاقد حس شور و نشاط برای

باهم در  و پیشرفت در شغل طول زمان هستند. دو بُعد کامیابی شغلی برای ایجاد احساس رشد

 .(2014پاتوسون و همکاران،) سازندمی این ابعاد باهم کامیابی شغلی را و تعامل هستند

بهزیستی روانی، خودشکوفایی و رضایت  بین مفهوم کامیابی با مفاهیم دیگر نظیرپژوهشگران     

 یهدربار افراد مثبت قضاوت یهروانی عبارت است از: درج بهزیستی شوند.شغلی تفاوت قائل می

 1999 همکاران، و4دینر) زندگی مانند زندگی کاری و خانوادگی یا کل زندگی مختلف هایحوزه

 سنجش روانی در مقایسه با کامیابی، مفهوم بهزیستی(. 2005 ،همکاران و اسپرینترز از نقل به

لیت رسیدن استعداد دهد. مفهوم خودشکوفایی به به فعمی نشان را فرد مثبت شرایط از تریکلی

 افراد پتانسیل افزایش به کامیابی کهدرحالی ؛(1998 و همکاران،  5مازلو) دارد اشاره بالقوه

دیگر نیازهای  که دهدمی رخ زمانی تنها خودشکوفایی که دهدمی نشان شود، مزلومی مربوط

 درصد از 2 حدود نهاباشد و ت ارضاء شده( نفسعزت، تعلق، ایمنی، فیزیولوژیکی)به ترتیب  افراد

                                                           
1. Abid  

2. Dutton  

3. Wallace  

4. Diener  

5. Maslow  
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حاکی  کامیابی یهحوز در گرفتهصورت هایپژوهش کهدرحالی رسند؛می خودشکوفایی به افراد

شغلی را  ممکن است احساس کامیابی خود زندگی در طول افراد از از آن است که بسیاری

 و 1ینسوننش) بوده است تری از خودشکوفاییمفهوم کلی شغلی نتیجه کامیابی تجربه کنند. در

یک نگرش  شغلی رضایت ،درنهایت (.2005 ،همکاران و اسپرینترز از نقل به 2005 همکاران،

 تجربیات یا شغل از شاغل ارزیابی که از است خوشایندی یا مثبت هیجانی حالت شغلی بوده و

 با سازمانی انتظارات سازگاری از تابعی شغلی رضایت (.1976 ،2لوکه)گیرد اش نشئت میشغلی

حالتی که کامیابی شغلی درحالی ؛(1394، 3بالنچارد و هرسی) فرد است های فطرینیاز

 بوده که ترکیبی از داشتن احساس شور و نشاط و یادگیری در شغل است. شناختیروان

 .مدل مفهومی از کامیابی شغلی ارائه دادند (2005اسپریتزر و همکاران اولین بار در سال )    

شغل، واحد یک  5های ساختار اجتماعیو ویژگی 4جتماعی تجدیدپذیرا این مدل بر نقش منابع

تأکید دارد که نهایتًا رفتارهای کاری به  6دادن به رفتارهای کارییا سازمان در شکل سازمانی

 -1 بر دو جنبه از محیط شغلی (2005اسپریتزر و همکاران )انجامد. افزایش کامیابی شغلی می

 -2و  (10و اعتماد و احترام متقابل 9تسهیم اطالعات وسیع 8طف،ساختار تصمیم منع) 7هنجارها

( اشاره دارند. ابتدا 14و ارتباط 13احساس 12مفاهیم مثبت، 11دانش،) اجتماعی تجدیدپذیر منابع

که دارای ساختار تصمیم منعطف، تسهیم اطالعات وسیع و جو  های شغلیوقتی افراد در محیط

وجوگری بر کار، جست تمرکزبا رفتارهای کاری ) د، احتماالً گیرناعتماد و احترام متقابل قرار می

دهند. سپس، یک سری از منابع ها واکنش نشان میبه این نوع محیط (و وابستگی پایدار

که این  کنندتجدیدپذیر را که صرف انجام رفتارهای کاری شده، دوباره در حین کار تولید می

 الگوی. (2005اسپریتزر و همکاران، ) دهدافزایش می راخود کامیابی شغلی افراد  یهنوبمنابع به

                                                           
1. Sonenshein  

2. Locke 

3. Heresy & Belanchard 

4. resources produced in the doing of work 

5. social structural features 

6. agentic work behaviors 

7. unit contexts features 

8. decision-making discretion 

9. broad information sharing 

10. climate of trust and respect 

11. knowledge 

12. positive meaning 

13. positive affective resources 

14. relational resources 
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کند که رفتارهای کاری از طریق بیان می (2005اسپریتزر و همکاران )کامیابی شغلی مفهومی 

ساختار اجتماعی محیط کار )ساختار تصمیم منعطف، تسهیم اطالعات وسیع و اعتماد و احترام 

شده و ( فعال مفاهیم مثبت، احساس و ارتباط دانش،) اجتماعی تجدیدپذیر متقابل( و منابع

کامیابی شغلی هستند. در این مدل یک نوع حرکت مارپیچی بین  یهرفتارهای کاری، مقدم

منابع تولیدشده در حین انجام کار، رفتارهای کاری و نهایتًا  ساختار اجتماعی محیط کار،

شدن دارد. مثالً ساختار بدتر ن جریان تمایل به بهترشدن وکامیابی شغلی وجود دارد که ای

موجب تقویت رفتارهای کاری  کمک کرده و این دو منابع تجدیدپذیر به اجتماعی محیط کار

شوند و درنتیجه با انجام شده و از طرفی رفتارهای کاری باعث بهبود منابع تجدیدپذیر می

 یابد.رفتارهای کاری، کامیابی شغلی افراد افزایش می

 یهسرمای باالی سطح از که کارکنانی داد نشان( 2007) اتوسون و همکارانپپژوهش  نتایج    

 و کرده تجربه سرزندگی و نشاط منبع عنوانبه بیشتر را شغل برخوردارند، شناختیروان

 کامیابی یادگیری بُعد کردند ادعا همچنین هاآن. کنندمی حین کار کسب در بیشتری یادگیری

 زبان در مهارت، کار یهسابق مثال عنوانبه، فردی عوامل بوده و اترپوی سرزندگی و نشاط بُعد از

است.  نبوده تأثیرگذار افراد شغلی کامیابی ادراک در المللیبین های قبلی کار در سطحتجربه یا

اند جای نتیجه تعریف کردهعنوان یک فرایند به( سازگاری شغلی را به2011) 1اکات و کولسکی

افزایش سازگاری شغلی اشاره  راهها به سه آن دهد.زی اجتماعی رخ میکه از طریق خودسا

تأثیر متقابل ویژگی  -3سازمانی؛  هویت -2درک مفهوم خود؛  -1اند که عبارت است از: کرده

 کنند که کامیابی( اشاره می2013)2. اسپرینترز و پورثسازمانیهویت مثبت مفهوم خود و

توانند از آن شغل بوده و یک مقیاس درونی است که افراد مینشانگر رشد و پیشرفت فرد در 

برای ارزیابی روند رشد خود در شغلشان استفاده کنند. در این پژوهش آثار و نتایج کامیابی 

از طریق ایجاد ارتباط بین  اسپرینترز و پورثگرفت.  شغلی و شرایط پیشین آن مورد بررسی قرار

ها در این آن از رشد انسان در شغل ارائه دادند. گویی یکپارچهخودتعیینی و کامیابی، ال یهنظری

خودتعیینی یعنی  یهبه توضیح چگونگی پرورش کامیابی شغلی از طریق سه بُعد نظریالگو 

 ( پژوهشی را با2014. پاتوسون و همکاران )و تعلق پرداختند احساس استقالل، شایستگی

، کار بر تمرکز)با رفتارهای کاری  میابی شغلیساختاری ارتباط کا معادالت مدل از استفاده

جو  و شناختیروان یهسرمای) بین جدیدپیش متغیر پایدار( و دو وابستگی و وجوگریجست

                                                           
1. Scott & Kowalski 

2. Spreitzer& Porath 
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در یک الگوی مفهومی، به بررسی  (4201)1بالکین و سرپرست( بررسی کردند. کایرا حمایتی

کار و هویت و نتایج متنوع  یهشدهای کمتر بررسیشده و جنبههای شناختهتعامالت بین جنبه

ها مانند کامیابی، فرسودگی شغلی کارکنان، هویت تابع و هویت توانمند پرداختند. حاصل از آن

های مدیریت منابع ارزیابی فواید احتمالی و عوارض جانبی ناشی از شیوه مدل مذکور امکان

 عبید و همکارانکند. می سازی شغل با شاغل است، فراهمدنبال هماهنگانسانی را، که به

تأثیر  ترک شغل و کاری خالقانه و قصد کامیابی شغلی را در ارتباط با دو متغیر؛ رفتار( 2015)

شناسی افراد بررسی کردند. نتایج پژوهش نقش دریافت حمایت سازمانی را در تغییر حالت روان

اری خالقانه و قصد ترک گر کامیابی شغلی را بین دریافت حمایت سازمانی با رفتار کمیانجی

شدن کارکنان، تاریخچه و اصول آن در در پژوهشی ابتدا عجین( 2015)2شغل تأیید کرد. لون

 یهسرمای یهدهد که چگونه دو سازگرا را تعریف کرده و سپس توضیح میشناسی مثبتروان

ل کارکنان شدن با شغعجین گیری و بهبودشروعی برای شکل یهشناختی و کامیابی، نقطروان

های افزایش عنوان اهرمسازمان از این دو سازه به یهچگونگی استفاد یهاست و درنهایت، دربار

 کند.شدن با شغل در جهت افزایش منافع اقتصادی برای فرد و سازمان بحث میعجین

ر شناختی است که افراد احساس یادگیری و شور و نشاط را باهم دکامیابی شغلی حالتی روان    

گیری اجرای تصمیمهای شغلی نظیر اجرا یا عدمکنند. ویژگی محیطشغل خود تجربه می

بر کامیابی  ...گذاری اطالعات، حمایت و پشتیبانی سرپرست ومشارکتی در سازمان، به اشتراک

همکاری یا خروج کارکنان را از سازمان فراهم  یهادام یهشغلی کارکنان تأثیر گذاشته و زمین

ساالرانه، جو خشک و تصویب قوانین وپرورش نیز با ساختار دیوانسازمان آموزش کند.می

آموزان گوناگون مانع کامیابی شغلی معلمان شده و در نهایت باعث تنزیل آموزش و تربیت دانش

توان گفت که بیشتر کامیابی، می یهشده در زمینبه مطالعات انجام شده است. با توجه

های غیرآموزشی و بین کارکنان صورت گرفته و در سازمان کشور، محیط ها در خارج ازپژوهش

 وپرورش و محیط مدارس، کمتر به آن توجه شده است. این در حالی است که تاکنونآموزش

 پژوهش در لذا .است نگرفته صورت وپرورش ایراندر مدارس و سازمان آموزش هیچ پژوهشی

 کامیابی یهتوسع و تقویت جهت ن مدارس درمدیرا وظایف و نقش تا است شده سعی حاضر

ها آن وظایف و موجود نقش وضع شود و شناسایی آبادخرم شهر مدارس معلمان بین در شغلی

 پاسخ زیر سؤاالت به ارزیابی قرار گیرد و مورد شغلی معلمان کامیابی یهتوسع و تقویت جهت در

 شود. داده
                                                           
1. Kira& Balkin 

2. Levene 
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 چه مدارس مدیران آباد،خرم شهر مدارس مانمعل شغلی کامیابی یهتوسع و تقویت جهت. 1

 ؟شودمی ابعادی چه شامل وظایف این و دارند وظایفی

 شغلی کامیابی یهتوسع و تقویت جهت در آبادخرم مدارس شهر مدیران وظایف موجود وضع. 2

 ؟است چگونه معلمان

 

 پژوهش شناسیروش

وظایف مدیران مدارس  ین نشانگانترمهم، کیفی رویکرد از استفاده با نخست حاضر پژوهش در

، کمی یهمطالع یک با سپس. شدند شناسایی کامیابی شغلی معلمان یهدر جهت تقویت و توسع

 مورد کامیابی شغلی معلمان یهوظایف مدیران مدارس در جهت تقویت و توسع موجود وضع

 در متوالی است.اکتشافی  «آمیخته» پژوهش حاضر پژوهش، اساس این بر. گرفتند قرار ارزیابی

 هایروش کمّی، رویکرد در و شده استفاده پدیدارشناسی راهبرد از پژوهش، کیفی رویکرد

 کاربه( اینمونهتک t آزمون دوم و یهعاملی تأییدی مرتب آزمون تحلیل) استنباطی و توصیفی

 .است شدهگرفته 

 یهدور) ابتدایی تحصیلی هایدوره مدیران و معلمان تمامی شامل پژوهش آماری یهجامع    

. بودند 95-96 تحصیلی سال در آبادخرم شهر( دوم و اول یهدور) متوسطه و( دوم و اول

نفر  2650آباد تعداد کل معلمان وپرورش شهر خرمشده از سازمان آموزشبراساس آمار دریافت

 یهمرد در دور 517 زن و 794و  ابتدایی یهدر دور مرد 398 زن و 941بوده که از این تعداد، 

 برای، پژوهش ماهیت به توجه با پژوهش کیفی بخش در متوسطه مشغول تحصیل بودند.

 این در. است شده استفاده «هدفمند گیرینمونه» یهشیو از ابتدا، کنندگانمشارکت انتخاب

ف وظای مورد در را اطالعات ترینمناسب و بیشترین که شدند انتخاب مدیران و معلمانی پژوهش

تکنیک  از استفاده با. داشتند کامیابی شغلی معلمان یهمدیران مدارس در جهت تقویت و توسع

وظایف مدیران  نشانگان بیشترین که شدند معرفی نیز دیگری مدیران و معلمان، برفی گلوله

 این پژوهش حاضر، در. کردند ارائه کامیابی شغلی معلمان یهمدارس را در جهت تقویت و توسع

 13 نظرات، کیفی بخش در طورکلیبه. داشت ادامه اطالعاتی« اشباع» مرز تا گیریمونهن روش

 دیگر مدیران و والدین گزارش بر بنا که مشهوری و نمونه، مدیران و معلمان باتجربه از نفر

 روش از کمّی، بخش در گرفتند. قرار مصاحبه مورد و انتخاب، کرد تلقی کامیاب را هاآن توانمی

از . است استفاده شده آبادخرم شهر مدارس معلمان انتخاب برای ایطبقه تصادفی گیرینمونه
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 عنوانبه کوکران فرمول از استفاده با معلمان از نفر 340 آباد، تعدادمعلم شهر خرم 2650بین 

 .شدند انتخاب نمونه

 از. است استفاده شده« شدههدایتنیمه» یهمصاحب از کیفی، بخش در پژوهش این در    

وظایف مدیران مدارس در جهت  مصادیق از مشاهداتشان و تجارب یهدربار کنندگانمشارکت

 هامصاحبه در استفاده مورد سؤاالت. شد سؤال کامیابی شغلی معلمان یهتقویت و توسع

 برخوردار کاملی آزادی از کنندهمصاحبه به خود هایپاسخ یهدر ارائ پاسخگویان و بود مشخص

 برای نیز را دیگری هایسؤال، کلی سؤاالت برعالوه مصاحبه حین در پژوهشگر البته. بودند

 حد به رسیدن تا هامصاحبه این انجام که است ذکرشایان کرد.می مطرح سؤال هر بیشتر تشریح

 بدین شد؛ استفاده استقرایی رویکرد از هامصاحبه تحلیل در. یافت ادامه( خبره 13) 1اشباع

 قرار تحلیل مورد آزاد و باز صورت به هامصاحبه مفهومی چارچوب هیچ داشتن بدون که ترتیب

. شد تحلیل محوری و باز کدگذاری شامل مرحله دو در شدهفراهم کیفی هایداده. گرفتمی

 یهوظایف مدیران مدارس در جهت تقویت و توسع» عبارت همان انتخابی کد که است گفتنی

. گرفت صورت مصاحبه هر انجام از پس هامصاحبه تحلیل .بود« کامیابی شغلی معلمان

 مکالمات و شدمی ضبط مکالمه صدای، شوندهمصاحبه از اجازه کسب با که ترتیباینبه

 جداگانه طوربه شدهپیاده فایل 13 سپس. شدمی پیاده کاغذ روی مصاحبه، هر از پس شدهضبط

 یهوظایف مدیران مدارس در جهت تقویت و توسع رد موردنظر و مهم نکات بر تأکید با مجدداً

 کدهای از ایمجموعه حقیقت در مرحله این در. گرفت قرار مورد بررسی کامیابی شغلی معلمان

 بود، شناسایی و سپس شدهعنوان ( باتجربه مدیران و معلمان) منظر خبرگان از که باز

 گذاریهم کنار و باز کدهای یهچندبار یبررس با که ترتیب این به؛ شد بندیطبقه و بندیخوشه

 کدهای از اولیه دادند، طبقاتمی قرار مورد اشاره را خاصی موضوع یا مطلب که مشابه کدهای

 ارزیابی مورد شده،شناسایی طبقات بسیار حساسیت با نیز مرحله این در. شد شناسایی محوری

 مستقیمی مفهومی ارتباط، انتخابی کد ره به مرتبط باز کدهای تمامی کهنحویبه گرفتند؛ قرار

 دهد.می نشان را باز کدگذاری 1 جدول. داشتند محوری کدِ عنوان با

 

 

 

 

                                                           
1. Saturation 
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 (: یک نمونه از کدگذاری باز بر اساس بخشی از یک مصاحبه1جدول )

 
وظایف  یهنامها، پرسشتحلیل نتایج از استفاده با شدند، تحلیل هامصاحبه کهاز اینپس  

 گویه و در 28بُعد و  6در  کامیابی شغلی معلمان یهمدارس در جهت تقویت و توسعمدیران 

روایی  بررسی کمّی آماده شد. در بخش در اجرا برای و طراحی لیکرت ایدرجهپنج مقیاس

 تنی مصاحبه با هایپرسش یهها، از روایی محتوایی استفاده شد؛ به این صورت که دربارمصاحبه

شد.  مشورت کیفی پژوهش یهحوز نظرانصاحب نیز و تربیتی روه علومگ استادان از چند

 ناظر که شد استفاده زمانهم پایایی روش مصاحبه از هایپرسش پایایی سنجش برای همچنین

 روایی از نامه،پرسش همچنین برای بررسی روایی است. زمانهم مشاهدات افزاییهم و مقایسه بر

 آن پایایی ضرایب که شد استفاده کرونباخ از آلفای نامه،پرسش یپایای بررسی برای محتوایی و

 .است شدهمحاسبه  96/0
 

 مدارس وظایف مدیران یهناممقادیر ضریب آلفای کرونباخ ابعاد پرسش (:2)جدول 

 آلفای کرونباخ هاتعداد گویه مدارس ابعاد وظایف مدیران

معلمان برانگیختن  4 95/0 

افزاییانشد جهت هاییفرصت ایجاد  6 77/0 

مدرسه فضای و جو  6 81/0 

آموزشی امکانات  5 84/0 

انتخاب فرصت دادن  3 81/ 

 74/0 4 ایفای الگوی نقش

 96/0 28 پایایی کل

 



 ...کامیابی  یدیران مدارس در حهت تقویت و توسعهوظایف م ◄204

 

 هایافته

 یهشناسایی نشانگان وظایف مدیران مدارس در جهت تقویت و توسع منظوربه حاضر پژوهش

 40گرفته،  های صورتو کدگذاری مصاحبه تحلیل کامیابی شغلی معلمان انجام شد. پس از

این نشانگان، حذف موارد تکراری و مشابه  یهنشانگر شناسایی شدند که پس از بررسی چندبار

کامیابی شغلی  نشانگرهای و هامالک عوامل،گویه کاهش یافت. در نهایت  28این تعداد به 

 فضای و جو»، «ایجاد فرصت یادگیری»، «معلمان برانگیختن» شامل بُعد 6 در قالب معلمان

شناسایی و  «ایفای الگوی نقش»و  «انتخاب فرصت دادن»، «آموزشی امکانات»، «مدرسه

ترتیب در پاسخ به سؤال اول پژوهش، این نتیجه حاصل شد که کامیابی این به .بندی شدطبقه

 شود.نشانگر تقسیم می 28بُعد و  6شغلی به 

 
 شدهرهای کامیابی شغلی شناساییابعاد و نشانگ (:3) جدول

 نشانگرها ابعاد 

 معلمان برانگیختن 1

 کنند.می تشویق موفق را معلمان

 کنند.انگیزه ایجاد می در معلمان

 کنند.معلمان قدردانی می زحمات از

 کنند.معلمان توجه می جایگاه و مقام به

 ایجاد فرصت یادگیری 2

 کنند.می تشویق مانمعل را در بین اطالعات تبادل و توزیع

 کنند.می فراهم را معلمان تحصیل ادامه فرصت

 بینند.افزایی معلمان تدارک میآموزشی را جهت دانش اردوی

 بینند.افزایی معلمان تدارک میفناوری را جهت دانش و علم پارک

 کنند.افزایی استفاده میهای اجتماعی جهت دانششبکه از

 کنند.فاده میباسابقه است معلمان تجارب از

 مدرسه فضای و جو 3

 کنند. فراهم مدرسه فضای از معلمان را خاطررضایت کنندمی سعی

 برند.می کار به را هاآن نظرات و کنندمی نظرخواهی معلمان از

 کنند.دوستانه برقرار می یهبا معلمان رابط

 کنند.همکاری ایجاد می در مدرسه جو

 دارند.داب نگهکنند محیط مدرسه را شاسعی می

 کنند.آرامی را در مدرسه ایجاد می محیط

 آموزشی امکانات 4
 بخشند.آموزشی را بهبود می محیط

 کنند.می آموزشی را در مدرسه فراهم امکانات
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 کنند.آموزان را فراهم میو یادگیری دانش آموزش تسهیالت الزم جهت

 کنند.یز میای تجههای الکترونیکی و رایانهمدرسه را به فناوری

 کنند.رفاهی را در مدرسه فراهم می وسایل و امکانات

 انتخاب فرصت دادن 5

 کنند.برای معلمان فراهم می کالس تحصیلی را یهپای انتخاب فرصت

 کنند.را برای معلمان فراهم می درس کالس انتخاب فرصت

 کنند.کالس را برای معلمان فراهم می محل فرصت انتخاب

 نقش یالگو ایفای 

 آموز الگو هستند.دانش و معلم برای

 دهند.ها تذکر دوستانه میشوند، به آنمی اشتباه معلمان دچار کهزمانی

 آموز الگوی رفتاری هستند.دانش و معلمان برای

 دهند.ها تذکر میشوند، به صورت انفرادی به آنمی اشتباه معلمان دچار کهزمانی

 

 که آماری یهنمون از نفر 325 از بخش آمار توصیفی، آمده در دستبراساس نتایج به    

 20 حدود؛ بودند( مرد 54، زن 52) متوسطه( مرد 59، زن 160) ابتدایی تحصیلی هایدوره

 تعداد از. داشتند ترپایین و کارشناسی درصد 80،و دکتری ارشد کارشناسی تحصیالت درصد

 سال 15 باالی مابقی بودند و کمتر یا سال 15 شغلی یهسابق دارای ایشان درصد 70 مذکور

 و( درصد 72) لیسانس تحصیالت به مربوط تحصیلی مقطع از نظر تعداد بیشترین. داشتند سابقه

 .بود( درصد 24) سال 11-15 خدمت بین یهسابق از نظر

برای بررسی ساختار عامل و وضعیت ابعاد، تحلیل عاملی اکتشافی انجام گرفت. در تحلیل     

نامه مورد ساختار عاملی پرسش 1«های اصلیتحلیل مؤلفه»کارگیری روش املی اکتشافی، با بهع

و  785/0برابر  2«گیریمقیاس کایرزمایر اولکین برای کفایت نمونه» یهبررسی قرار گرفت. انداز

، در سطح معناداری صفر، برابر با 378آزادی  یهبا درج 3،«کرویت بارتلت» آزمون یهنتیج

به دست  7/0 گیری باالتر ازکفایت نمونه یهانداز -1دست آمد. با توجه به آنکه  به 406/2208

مقادیر  -3آزمون کرویت بارتلت معنادار شد و  -2قبولی برخوردار بود. آمد و از روش قابل

دادن بودند، امکان انجام 5/0تر از همگی بزرگ «ضدتصویر» شده در قطر همبستگیمحاسبه

 ها،ترین عاملبعد، برای تعیین مناسب یهنامه فراهم شد. در مرحلاملی برای این پرسشتحلیل ع

های بارگرفته زیر گویه یهمایانجام شد. در گام بعد با توجه به ماهیت و درون «چرخش متمایل»

 مشخص شد. 2 هر عامل، نام هر عامل به ترتیب ذکرشده در جدول شماره

                                                           
1. Principal Component Analysis 

2. Kaiser-Meyer-Oliken (KMO) measure of sampling adequacy 

3. Bartlett’s test of sphericity 
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 نامهعوامل پرسش یهتیافتریس چرخشما (:4)جدول 

شماره 

 گویه
 هاگویه

 عوامل

 مدارس ابعاد وظایف مدیران

 برانگیختن

 معلمان

ایجاد 

فرصت 

 یادگیری

 و جو

 فضای

 مدرسه

 امکانات

 آموزشی

 دادن

 فرصت

 انتخاب

 ایفای

 الگوی

 نقش

      665/0 کنند.می تشویق موفق را معلمان 2

      557/0 کنند.انگیزه ایجاد می در معلمان 15

      542/0 کنند.معلمان قدردانی می زحمات از 17

      460/0 کنند.معلمان توجه می جایگاه و مقام به 27

3 
 معلمان را در بین اطالعات تبادل و توزیع

 کنند.می تشویق
 424/0     

4 
 فراهم را معلمان تحصیل ادامه فرصت

 کنند.می
 487/0     

5 
افزایی معلمان جهت دانشآموزشی را  اردوی

 بینند.تدارک می
 556/0     

9 
افزایی فناوری را جهت دانش و علم پارک

 بینند.معلمان تدارک می
 548/0     

10 
افزایی های اجتماعی جهت دانششبکه از

 کنند.استفاده می
 684/0     

     495/0  کنند.باسابقه استفاده می معلمان تجارب از 16

7 
 از معلمان را خاطررضایت کنندیم سعی

 کنند. فراهم مدرسه فضای
  590/0    

8 
 هاآن نظرات و کنندمی نظرخواهی معلمان از

 برند.می کار به را
  489/    

    638/0   کنند.دوستانه برقرار می یهبا معلمان رابط 23

    643/0   کنند.همکاری ایجاد می در مدرسه جو 24

25 
نند محیط مدرسه را شاداب کسعی می

 دارند.نگه
  500/0    

    450/0   کنند.آرامی را در مدرسه ایجاد می محیط 26

   488/0    بخشند.آموزشی را بهبود می محیط 12

13 
 آموزشی را در مدرسه فراهم امکانات

 کنند.می
   446/0   
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18 
و یادگیری  آموزش تسهیالت الزم را جهت

 کنند.اهم میآموزان فردانش
   469/0   

21 
های الکترونیکی و مدرسه را به فناوری

 کنند.ای تجهیز میرایانه
   556/0   

22 
رفاهی را در مدرسه فراهم  وسایل و امکانات

 کنند.می
   642/0   

14 
برای  کالس تحصیلی را یهپای انتخاب فرصت

 کنند.معلمان فراهم می
    585/0  

20 
را برای معلمان  درس کالس انتخاب فرصت

 کنند.فراهم می
    518/0  

28 
کالس را برای معلمان  محل فرصت انتخاب

 کنند.فراهم می
    468/0  

 509/0      آموز الگو هستند.دانش و معلم برای 1

6 
شوند، به می اشتباه معلمان دچار کهزمانی

 دهند.ها تذکر دوستانه میآن
     708/0 

11 
آموز الگوی رفتاری دانش و علمانم برای

 هستند.
     548/0 

19 
شوند، می اشتباه معلمان دچار کهزمانی

 دهند.ها تذکر میصورت انفرادی به آنبه
     439/0 

 

ها، بار عاملی باالیی دارند. با شود، اغلب گویهمشاهده می 3گونه که در جدول شماره همان    

گانه ها در تبیین و معرفی ابعاد ششن به نقش بااهمیت هر یک از گویهتوادقت در بار عاملی، می

 پی برد.

شده در بخش کیفی در خصوص وظایف مدیران مدارس در جهت برای آزمون ابعاد شناسایی    

دوم استفاده شد. در  یهکامیابی شغلی معلمان، از تحلیل عاملی تأییدی مرتب یهتقویت و توسع

گیری هر یک توان باالی هرکدام از نشانگرها را در اندازه β، مقادیر پارامتر تحلیل عاملی تأییدی

 عالوهها بود. به، حاکی از معناداری تمام آن2تر از بزرگ tبر آن، مقادیر عالوه از ابعاد نشان داد.

؛ 99/0 2:برازش نیکویی ؛041/0 1:خطا مجذورات میانگین ریشه تقریبها از جمله شاخص تمامی

 98/0 1:نرمال برازندگی شاخصنماد  ؛99/0 4ای:؛ برازش مقایسه88/0 3شده نکویی برازش:یلتعد

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

2. Goodness of Fit Index (GFI) 

3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

4. Comparative Fit Index (CFI) 
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بنابراین در پاسخ  برازش مناسبی را نشان داد؛ 99/0 2:نشدهنرمال برازندگی شاخص نماد و 98/0

به سؤال اول پژوهش این نتیجه حاصل شد که وظایف مدیران مدارس در جهت تقویت و 

 شود.بندی مینشانگر طبقه 28بُعد و  6لی معلمان در کامیابی شغ یهتوسع

 
 افزار لیزرل در حالت تخمین استانداردخروجی نرم(: 1)شکل 

                                                                                                                                               
1. Normal fit index (NFI) 

2. Non – normed fit index (NNFI) 
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وظایف مدیران مدارس در جهت  موجود وضع پژوهش که به بررسی دوم سؤال به پاسخ در    

 شدهیشناسای بُعد 6 تفکیک به آبادخرم شهر کامیابی شغلی معلمان یهتقویت و توسع

، آموزشی امکانات، مدرسه فضای و جو، افزاییدانش جهت هاییفرصت ایجاد، معلمان برانگیختن)

. ای استفاده شده استنمونهتک tاز آزمون  پردازد،می( نقش انتخاب و ایفای الگوی فرصت دادن

 یهبُعد وظایف مدیران مدارس در جهت تقویت و توسع 6در هر  معناداری سطح ازآنجاکه

 ثابت مقدار با میانگین تفاوت که گیریممی است، نتیجه 05/0تر از کامیابی شغلی معلمان کوچک

وظایف مدیران مدارس در جهت تقویت و  گفت تواناطمینان می 95/0 با است و معنادار 3 عدد

 معلمان، ایجاد گانه: برانگیختندر ابعاد شش آبادخرم شهر کامیابی شغلی معلمان یهتوسع

انتخاب و  فرصت آموزشی، دادن امکانات، مدرسه فضای و جو، افزاییدانش جهت هاییفرصت

 نشان 4 شماره جدول در نتایج. است بوده نقش به طور معنادار باالتر از متوسط ایفای الگوی

 .است شده داده

 
 و تقویت مدارس در جهت مدیران وظایف و ابعاد نقش اینمونهتک T آزمون نتایج (:5) جدول

 معلمان کامیابی شغلی یهتوسع

 

 گیریبحث و نتیجه

کامیابی  یهشناسایی وظایف مدیران مدارس در جهت تقویت و توسع دنبالبه حاضر پژوهش

 بُعد 6 قالب نشانگر کامیابی شغلی شناسایی و در 28کیفی  یهمرحل در. شد مانجا شغلی معلمان

 امکانات»، «مدرسه فضای و جو»، «ایجاد فرصت یادگیری»، «معلمان برانگیختن» شامل

همچنین در تحلیل . شد بندیطبقه «نقش الگوی ایفای» و «انتخاب فرصت دادن»، «آموزشی

  عامل
Test value=3 

 میانگین تی
انحراف 

 معیار

 درجه

 آزادی

 سطح

 معناداری

معلمان برانگیختن 1  403/ 63 107/3 88/0 324 000/0 

2 
 جهت هاییفرصت ایجاد

افزاییدانش  
974/68 111/3 81/0 324 000/0 

مدرسه فضای و جو 3  103/69 184/3 83/0 324 000/0 

آموزشی امکانات 4  952/64 117/3 86/0 324 000/0 

 000/0 324 92/0 180/3 190/62 انتخاب فرصت دادن 5

نقش الگوی ایفای 6  318/63 196/3 91/0 324 000/0 
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گانه وظایف مدیران مدارس گیری ابعاد ششها در اندازهعاملی تأییدی، نقش هر یک از نشانگر

  کامیابی شغلی معلمان بررسی و تأیید شد. یهدر جهت تقویت و توسع

کامیابی شغلی معلمان،  یهاولین بُعد وظایف مدیران مدارس در جهت تقویت و توسع    

 یهکردن زمینممعلمان است. مدیران مدارس از طریق بهبود شرایط کاری، فراه برانگیختن

دادن و استفاده از نظرات معلمان در مدارس ها و اهمیتگیریمشارکت معلمان در تصمیم

ها را بهبود بخشند. معلمان را افزایش داده و کیفیت عملکرد آن یهتوانند روحیه و انگیزمی

ان و انرژی ها زمتر و نوآورتر هستند. آنآن است که معلمان باانگیزه خالق ها حاکی ازپژوهش

انتصار فومنی، ) بیشتری را صرف انجام وظایف خود کرده و در شغل خود عملکرد بهتری دارند

مشخص شده است که  (2005اسپریتزر و همکاران )مدل مفهومی کامیابی شغلی در  (.1394

های جدید و وجوی راهبیشتر بر کار، جست تمرکز برقراری ارتباط، توجه و تشویق کارکنان به

 همکاران و های اسپریتزرشود. این بُعد با نتایج پژوهشکامیابی شغلی کارکنان منجر مییتًا نها

مدارس در جهت تقویت  مدیران ( همسوست. بُعد دوم وظایف2015) (؛ عبید و همکاران2005)

افزایی است. تغییر محتوای دانش جهت هاییفرصت کامیابی شغلی معلمان، ایجاد یهو توسع

های ارزشیابی توصیفی، ظهور های تدریس جدید، روشرسی، استفاده از روشهای دکتاب

امواج متالطمی هستند که  ...هاهای الکترونیکی به داخل کالسمدارس هوشمند و ورود فناوری

اند. لذا الزم است که تمامی باعث تحول و دگرگونی سیستم آموزشی شده اخیر هایسال در

پرورش خود را با این تغییرات همراه و سازگار کنند. مدیران وعناصر و اجزای نظام آموزش

های آموزشی حین و ضمن افزایی برای معلمان هم در دورههای دانشمدارس با ایجاد فرصت

هایی را جهت ها فرصتهای تحصیلی در مراکز آموزش عالی و دانشگاهخدمت و هم در دوره

ای معلمان، راهبردی کنند. یادگیری حرفههم میای و رشد و پیشرفت معلمان فرایادگیری حرفه

ای معلم و بهبود های حرفهبرای بهبود کیفیت و افزایش اثربخشی مدرسه، بهبود شایستگی

آموزان و های آموزشی است. یادگیری معلمان باعث بهبود تدریس، بهبود یادگیری دانشفعالیت

 دهد که معلمانها نشان میهش(. پژو1395عبدالهی، ) شودافزایش اثربخشی تدریس می

 خود توانمندتر شغلی هایچالش بر غلبه برای هاآن پذیرترند.انعطاف خود شغل در یادگیرنده

مدیران  (.2017 2؛ کورسگن،2014 1ورمنت،) ترندموفق آموزش و تدریس در و کرده عمل

ون این مسائل های بحث گروهی پیراممدارس با طرح مسائل و مشکالت مدرسه و ایجاد زمینه

شوند. باعث توزیع عقاید در بین معلمان، رشد و بهترشدن چیزی که در حال انجام است، می
                                                           
1. Vermunt 

2. Korthagen 
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و  ؛ کارمیلی(2012و  2005) اسپریتزر و همکارانکامیابی شغلی از جمله  یهپژوهشگران حوز

ایی افزهای دانش( بر نقش یادگیری و ایجاد فرصت2015) عبید و همکاران( و 2009) اسپریتزر

 اند.مستقیماً اشاره کرده در افزایش کامیابی شغلی

 و جو کامیابی شغلی معلمان، یهمدارس در جهت تقویت و توسع مدیران بُعد سوم وظایف    

شود که معلمان احساس کنند گیری باعث میمدرسه است. مشارکت معلمان در تصمیم فضای

ها اعتماد متقابل به مهم است و بین آن نها برای مدیراافراد مهمی هستند، نظر و عقاید آن

خاطر، یگانگی و گیری به احساس تعلقآورد. همچنین مشارکت معلمان در تصمیموجود می

تخصص و  های استفاده ازشود و زمینهمنجر می وپرورشتعهد بیشتر معلمان به سازمان آموزش

آورد. ازمان را فراهم میوری معلمان، بهبود فرد و سهای معلمان، افزایش بهرهقابلیت

 (2015) ارنولد و تانوا ( و2014) پاتوسون و همکاران؛ (2005) همکاران و های اسپریتزرپژوهش

 اختیار تفویض و اطالعات توزیع، منابع یهتوسع، احترام و اعتماد اذعان شده است که ایجاد جو

 ند. چهارمین بُعد وظایفکدر سازمان از شرایطی است که به کامیابی شغلی کارکنان کمک می

آموزشی است.  کامیابی شغلی معلمان، امکانات یهمدارس در جهت تقویت و توسع مدیران

طور و هست. به بوده همیشگی مدیران یهسازی مدارس با استاندارهای باال دغدغتأسیس و آماده

کارگیری سبب به ها، امکانات و تجهیزات آموزشی در مدارسآوردن زمینهبا فراهم یقین مدیران

آموزان، رشد خالقیت و های نوین تدریس، افزایش عمق یادگیری مطالب در ذهن دانشروش

آموزان، تقویت پرسشگری، مشارکت و تفکر دانش یهآموزان، تقویت روحینوآوری در بین دانش

ی شود. یکیادگیری و یاددهی( و در نهایت ارتقای سطح کیفی آموزش می) فرایندهای آموزشی

سال در سمت  7سال در سمت معلم و  10)خدمت  یهسال سابق 17کنندگان با از مشارکت

آوردن امکانات و تجهیزات آموزشی در مدارس منجر به فراهم» کند که:مدیر مدرسه( اشاره می

احساس تحرک و سرزندگی در  یهآموز و اشاعتسهیل فرایند آموزش معلم، بهبود یادگیری دانش

 «د.شومدرسه می

 دادن کامیابی شغلی معلمان، یهمدارس در جهت تقویت و توسع مدیران بُعد پنجم وظایف    

شده در بین معلمان حاکی از آن است که اعطای حد های انجامانتخاب است. پژوهش فرصت

که افراد زمانی دهد.معقولی از خودمختاری و استقالل، عملکرد و انگیزش معلمان را افزایش می

خود عمل کنند، احتماالً شور و نشاط و یادگیری بیشتری را تجربه  یهواست و ارادطبق خ

 همکاران و اسپریتزر (.2005همکاران،  و اسپریتزر به نقل از 2000کنند )رایان و دسی می

گیری و فرصت انتخاب، کامیابی کنند که داشتن اختیار تصمیم( اشاره می2012و  2005)



 ...کامیابی  یدیران مدارس در حهت تقویت و توسعهوظایف م ◄212

 

سال در  7)خدمت  یهسال سابق 15کنندگان با . یکی از مشارکتدهدشغلی را افزایش می

 وپرورش متذکر شد که:سال در سمت مدیر مدرسه( در آموزش 8سمت معلم و 

کالس تحصیلی و مدرسه به معلمان به هماهنگی و ارتباط  یهدادن فرصت انتخاب پای»    

به کالس  ها راعلمان این احساسشود. مبیشتر با شغل، کامیابی و لذت بیشتر از شغل منجر می

 «شود.دهند و موجب افزایش کارایی و بازدهی هر دو گروه میانتقال می آموزانو دانش

کامیابی شغلی  یهمدارس در جهت تقویت و توسع مدیران ششمین و آخرین بُعد وظایف    

تقیم و های مسصرف تماس است. بدون شک بیشتر وقت مدیران نقش الگوی معلمان، ایفای

ها بیش از گفتار و شود. کیفیت رفتار و انجام وظایف مدیریتی آنغیرمستقیم با معلمان می

علمی، دینی، اخالقی، انضباطی،  یهدر زمین سخنانشان روی معلمان تأثیر دارد. مدیران

مداری و شخصیتی الگوهای رفتاری برای معلمان هستند. تجربه نشان داده است که قانون

 به معلمان در مدارس توجه کرده و از زمان و امکانات در جهت بهبود کالس و یرانمد هرچقدر

از زمان کالس  کنند وآموزان توجه میمدرسه استفاده کنند، معلمان نیز به همان اندازه به دانش

کنند. آموزان استفاده میو امکانات آموزشی به بهترین نحو در جهت رشد و پیشرفت دانش

 (؛ پاتوسون و همکاران2012) اسپریتزر و همکاران؛ (2012) پورث و همکارانهای در پژوهش

و  سرپرست ( اشاره شده که سبک رفتار رهبر، پشتیبانی2015) ( و عبید و همکاران2014)

 ها منجر شود.سازمانی از کارکنان به کامیابی شغلی آن حمایت

شناسایی وظایف  یهکمی در زمین هایپژوهش -1هایی نیز مواجه بود: این پژوهش با محدودیت

تعلیم و تربیت  یهکامیابی شغلی معلمان در حوز یهمدیران مدارس در جهت تقویت و توسع

بررسی وضع موجود وظایف  -2صورت گرفته و ادبیات پژوهشی غنی در این زمینه وجود ندارد؛ 

ی از خود معلمان کامیابی شغلی معلمان با نظرسنج یهمدیران مدارس در جهت تقویت و توسع

به عبارت  مورد نظر صورت نگرفته است؛ یهعینی پژوهشگران از پدید یهانجام شده و مشاهد

دیگر پژوهشگران با محدودیت ناشی از سنجش متغیر مالک یعنی وظایف مدیران مدارس در 

 کامیابی شغلی معلمان مواجه بودند. یهجهت تقویت و توسع

 یهبر توصیه به انجام مطالعات بیشتر در زمیناز پژوهش، عالوه آمدهدستبا توجه به نتایج به

شغلی معلمان به پژوهشگران  کامیابی یهتوسع و تقویت مدیران مدارس جهت شناخت وظایف

فرایند جذب و  -1شود که:وپرورش نیز توصیه میبه نظام آموزش تعلیم و تربیت، یهحوز

 -2شده موردبازنگری و اصالح قرار دهند؛ ر شناساییکارگیری مدیران مدارس را براساس نشانگبه

 یهتوسع و تقویت جهت های مدیران مدارس را درهای آموزشی، مهارتبا برگزاری کارگاه
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مدیران  به بیشتر اختیارات همچنین با واگذاری-3شغلی معلمان رشد و توسعه دهند؛  کامیابی

 شغلی معلمان فراهم آورند. کامیابی یهتوسع و الزم را برای تقویت شرایط و زمینه مدارس،
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