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  شهر با اثربخشی معلمان تربیت بدنی ابعاد شخصیتی  وبین مهارت هاي مدیریت  رابطهبررسی 

  تبریز
   2*،محمد رحیم نجف زاده1مینا عطري

  گروه تربیت بدنی، واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسالمی، ملکان، ایران 1
  گروه تربیت بدنی، واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسالمی، ملکان، ایران 2

  : چکیده               

سال پیش آغاز گردید؛ اما باید اعتراف کرد که مدیریت آموزشی  30در کشور ما توجه به مسئله مدیریت آموزشی تقریبا از 
موده است. امروز می توان با مدیریت و رهبري آگاهانه به هنوز جایگاه شایسته خود را در نظام هاي آموزش و پرورش احراز نن

در نظام آموزش نائل گردید و اگر قرار است پیشرفتی در آموزش و پرورش صورت گیرد، از طریق  1درجات باالتري از اثربخشی
رت اثربخشی ). با توجه به گسترش نیاز جوامع بر ضرو1391معلمان و مدیران آموزش میسر خواهد بود (حنیفی و رحیمی،

معلمان و با توجه به ویژگیهاي معلمان تربیت بدنی که از جایگاهی خاص در هدایت دانش آموزان مدرسه برخوردارند؛ بدون 
تردید معلمان بایستی عالوه بر توانایی در علوم مدیریتی ، اثربخشی کافی براي به کار بردن این علوم در راستاي شغلشان می 

) طی 1393بیرامی و همکاران ( - ).1392آموزان مدرسه را در پی داشته باشد (حاجیلو و همکاران ، تواند بهبود و رشد دانش
هاي انسانی مدیران نشان دادند که بین بهره وري وري و تعالی سازمانی با تأکید بر بهسازي مهارتتحقیقی با عنوان ارتقاي بهره
) طی تحقیقی با عنوان 2013ویلیام و همکاران ( ط معناداري وجود داشت.هاي انسانی مدیران ارتبا(اثربخشی) مدیران با مهارت

ابعاد شخصیت و مهارت هاي سیاسی مدیران به عنوان پیش بینی کننده هاي اثربخشی و خود ارزیابی رهبري مدیران نشان 
اثربخشی مدیران در حوزه دادند که هر دوي ابعاد شخصیت و مهارت هاي سیاسی مدیران به عنوان پیش بینی کننده هاي اصلی 

ري جهت سازگا این شهرورزش آموزش بعنوان متولیان  شهردر سطح معلمان تربیت بدنی شهر تبریز  مدیریت اشان می باشد.
ته هستند که عملکرد باالیی داش و معلمانی با تغییرات روزافزون، سریع و پیچیده و نامطمئن محیط ، نیازمند کارکنان و مدیران

، بهتر بتوانند به وظایف خود در راستاي اهداف مهارت مدیریتی و ابعاد شخصیتی با مشخصه اثربخشی من افزایش باشند، تا ض
 را جستجو کرد زیرامهارت مدیریتی کشف استعدادها در بین مراجعه کنندگان حرکت کنند.با توجه به این موارد، ضرورت دارد 

 می شود، وجود دارد و در نتیجه بتوان راهکارهاياثربخشی که نهایتاً منجر به ی ابعاد شخصیترابطه معنی داري بین این متغیرها و 
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردي و از نظر روش تحقیق توصیفی  مناسبی را جهت ارتقاء این رفتارها در سازمان ارائه داد.

ا ر کلیه معلمان تربیت بدنی شهر تبریز جامعه آماري تحقیق حاضر شاملهمبستگی است و به صورت میدانی انجام شده است.
حجم جامعه  1394گیرد. که براساس مرکز آمار و اطالعات اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در سال دربر می

معه از با توجه به محدود بودن جامعه آماري تمامی افراد جا مورد بررسی  قرار می دهد.نفر،  132به تعداد آماري  تحقیق حاضر 
گردید.  توزیع پرسشنامه آنها بین و شدند انتخاب تصادفی نمونه گیري روش بهطریق روش سرشماري به عنوان نمونه تحقیق 

) 1385(مهارت هاي مدیریت اژدري عاملی  3پرسشنامۀ پژوهش محقق از  این درابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه می باشد 
(پیوست  )ses  ()1982تک عاملی اثربخشی شرر (پرسشنامۀ و ) 1985( کوستا و مک کري )NEO-FFIعاملی ( 5امه پرسشنو 
جهت  کرده است. استفاده زیشهر تبر با اثربخشی معلمان تربیت بدنی یتیابعاد شخص مدیریتی و يمهارتها نیبارتباط ) براي 1-

                                                        
1 - Effectiveness 
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مدیریت ورزشی توزیع گردید و با نظر استاد راهنما نهایی شد.براي تعیین پایایی  متخصصینتعیین روایی صوري و محتوایی ،بین 
مهارت هاي مدیریت اژدري عاملی  3پرسشنامۀ  براي آمده بدست ضرایبپرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. 

)1385( )92/0=  α (  5 پرسشنامهو ) عاملیNEO-FFI( کوستا و مک کري )87/0( )1985=  α ( تک عاملی پرسشنامۀ و
و جهت اطمینان از پایایی زمانی پرسشنامه ها در دو مرحله بافاصله  آمد. دست به ) ses  ()1982( )90/0=  αاثربخشی شرر (

مهارت هاي مدیریت عاملی  3 داده هاي مربوط به پرسشنامه هاياطالعات حاصل از نفر توزیع و جمع آوري شد. 30به تعداد 
با استفاده از   )ses  ()1982تک عاملی اثربخشی شرر (و ) 1985( کوستا و مک کري )NEO-FFIعاملی ( 5و ) 1385(اژدري 

، مورد تجزیه  spss -16با استفاده از نرم افزار  داده هاي مربوط به فرضیه ها  و آمار توصیفی (فراوانی ها و درصد فراوانی ها ) 
اسمیرنوف براي آزمون طبیعی بودن  –و در نهایت در بخش آمار استنباطی، از آزمون کلموگراف  و تحلیل قرار خواهد گرفت.

توزیع داده هاي تحقیق و براي بررسی ارتباط بین متغیرها با توجه به داده هاي نرمال و غیر نرمال  از ضریب همبستگی پیرسون 
  خواهد شد.  یا اسپیرمن استفاده

  مقدمه 

سال پیش آغاز گردید؛ اما باید اعتراف کرد که مدیریت آموزشی  30در کشور ما توجه به مسئله مدیریت آموزشی تقریبا از 
هنوز جایگاه شایسته خود را در نظام هاي آموزش و پرورش احراز ننموده است. امروز می توان با مدیریت و رهبري آگاهانه به 

در نظام آموزش نائل گردید و اگر قرار است پیشرفتی در آموزش و پرورش صورت گیرد، از طریق  ز اثربخشیدرجات باالتري ا
). با توجه به گسترش نیاز جوامع بر ضرورت اثربخشی 1391معلمان و مدیران آموزش میسر خواهد بود (حنیفی و رحیمی،

هی خاص در هدایت دانش آموزان مدرسه برخوردارند؛ بدون معلمان و با توجه به ویژگیهاي معلمان تربیت بدنی که از جایگا
تردید معلمان بایستی عالوه بر توانایی در علوم مدیریتی ، اثربخشی کافی براي به کار بردن این علوم در راستاي شغلشان می 

ینجا ثبت می شود، به ). آنچه در ا1392تواند بهبود و رشد دانش آموزان مدرسه را در پی داشته باشد (حاجیلو و همکاران ،
منظور آگاهی از موضوع رابطه اثربخشی معلمان تربیت بدنی می باشد.به طور مسلم معلمان تربیت بدنی موفق عالوه بر بهره 
مندي از دانش و تخصص مدیریت و تجربه علمی باید داراي خصایص معینی هم باشد تا در مجموع اثربخشی فعالیت هاي او 

) ،میتواند براي 1982( امروزه توافق حاصل شده که مدل تکعاملی اثربخشی معرفی شده توسط شرربااین وجود .تضمین شود
مطالعات متعددي وجود دارد که نشان می دهند که بین ).1374توصیف کارآیی افراد مورد استفاده قرار گیرد (دعایی،

ی درواقع بررسی میزان موثربودن اقدامات انجام نظور از اثربخشممهارتهاي مدیریت و اثربخشی رابطه معناداري وجود دارد. و
  ).1391، حاجیلو و همکاران ت (شده براي دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده اس

عملکرد آموزش و پرورش که یکی از پر اهمیت ترین نهادهاي هر جامعه اي محسوب می شود و جهت ساز کیفیت 
ماعی آموزش و پرورش، عمده ترین اهمیت آن باشد؛ چرا که با سازندگی عملکرد در سایر نهادها است. شاید همین نقش اجت

).مدارس در آینده اي نه چندان 1378فرد به آماده کردن او جهت زندگی در میان جامعه انسانی همت می گمارد (عسکریان،
س معیارهاي جدیدي که از دور شاهد تغییرات بسیاري در محیط داخلی و حتی خارجی از خود خواهد بود و معلمان باید براسا

این تغییرات ناشی می شوند، به تعریف مجددي از نقش خود برسد. شناخت حرفه اي و کیفیت مهارت هاي مدیزان ، وجه تمایز 
گذشته ، آینده خواهد بود.مدارس محیط هاي یادگیري هستند و براي کمک به دانش آموزان به منظور رشد بوجود آمده اند 

).توجه به چنین نقشه هاي تعیین کننده معلمان تربیت بدنی، به ویژه مدارس به عنوان آخرین مرحله از 1379(وایلز و باندي ،
آموزش عمومی است که سیاست گذاران آموزش و پرورش پی برده اند در شرایط پیچیده و دشوار آغاز قرن بیست و یکم بدون 
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بخشی نائل شود و به مسئولیت روزافزون خود نسبت به اجتماع پاسخ مدیریت ماهر و موثر نخواهند توانست به تحقق اهداف و اثر
).معلمان تربیت بدنی که از مهارتهاي سه گانه برخوردار هستند و این مهارت ها را در فرآیند مدیریت 1375گویند (نیکنامی، 

از شغل خود رضایت دارند. کارکنان بکار می برند، مدارس را به اثربخشی خواهد رساند. در این گونه مدارس معلمان تربیت بدنی 
براي بقا و توسعه آن تالش می کنند، برنامه ریزي علمی درست و متناسب است، و براي خود و دیگران احترام قائل هستند.که 

 هاي انسانی با اثربخشی ارتباطاین موضوع در تحقیقات محققان قبلی به اثبات رسیده است که نشان داده اند که بین مهارت
  .ناداري وجود دارد مع

امروزه عوامل زیادي بر بقاء ســازمانها و پیشــرفت کشــورها تأثیر می گذاردکه به نوبه خود به ســرعت تغییر می کنند. از 
در سازمان یک اصل و  مهارت هاي مدیریتیطرفی تمام سازمانها در جهت افزایش بهره وري و اثربخشی اقدام می نمایند. درك 

سازمانها و همچنین  شی و کارکرد موثر  سی براي اثربخ سا صیتی افراد اندام ا شخ ست. بدون ایجاد زمینهابعاد  سب بهبو ا د منا
 معلمانامري مشکل براي دانش آموزان براي درك این عامل مهم در سازمانها، انگیزش و هدایت  مهارت هاي مدیریتی معلمان 

وجب ممسـئولینبه بطور منفی نسـبت به رفتار معلمانباعث می شـود تا  مسـئولیناز رفتار هارت مدیریتی کمبود ماسـت. درك 
ه این ک نسبت به آنان از خود بروز دهند ابعاد شخصیتی منفی در خود گردیده اند، واکنش نشان داده وکمبود مهارت مدیریتی 

شد شی معلمان خواهد  صیتی .منجر به کاهش اثربخ شخ ست که پژوهش هاي متعدد حاکی از تأثیر از جابعاد  مله این متغیرها
شی مثبت آن بر  ست. اثربخ صیتی معلمان ا شخ صیتیابعاد  شخ را باال برده و هزینه نظارت و کنترل را کاهش می دهد و ابعاد 
ـــی با معلمان باعث حفظ  ـــی معل باال و در نتیجه ثبات را افزایش می دهداثربخش مان خواهد که این منجر به بهبود اثربخش

شهرورزش آموزش بعنوان متولیان  شهردر سطح معلمان تربیت بدنی شهر تبریز.شد جهت سازگاري با تغییرات روزافزون،  این 
هســتند که عملکرد باالیی داشــته باشــند، تا ضــمن  و معلمانی ســریع و پیچیده و نامطمئن محیط ، نیازمند کارکنان و مدیران

، بهتر بتوانند به وظایف خود در راستاي اهداف کشف استعدادها مدیریتی و ابعاد شخصیتی  مهارتبا مشخصه اثربخشی افزایش 
ـــرورت دارد  ـــتجو کرد زیرا رابطه معنی مهارت مدیریتی در بین مراجعه کنندگان حرکت کنند.با توجه به این موارد، ض را جس

شود، وجود دارد و در نتیجه بتوان راهکارهاي مناسبی می اثربخشی که نهایتاً منجر به ابعاد شخصیتی داري بین این متغیرها و 
  .را جهت ارتقاء این رفتارها در سازمان ارائه داد

) طی تحقیقی با عنوان بررسی ابعاد شخصیتی و اثربخشی آنها از دیدگاه اعضاي هیئت علمی دانشگاه 1389مودب و همکاران (
  اثربخشی ارتباط معناداري وجود داشت. علوم پزشکی شیراز  نشان دادند که بین ابعاد شخصیتی با

سیان ( شی آنها از دیدگاه معلمان در مدارس اي با عنوان رابطه بین مهارت) در مطالعه1393جلو هاي مدیریتی مدیران و اثربخ
اشته دهاي انسانی مدیران و اثربخشی آنها رابطه مستقیم و باالیی وجود راهنمایی شهرستان تبریز نتیجه گرفت که بین مهارت

  باشد.هاي مدیران زن میهاي مدیران مرد بیشتر از مهارتو مهارت
هاي انســانی وري و تعالی ســازمانی با تأکید بر بهســازي مهارت) طی تحقیقی با عنوان ارتقاي بهره1393بیرامی و همکاران (

  ارتباط معناداري وجود داشت.هاي انسانی مدیران مدیران نشان دادند که بین بهره وري (اثربخشی) مدیران با مهارت
ویژگی هاي ،نتخاب افراددر طراحی تیم :اهمیتمهارت هاي اجتماعی) طی تحقیقی با عنوان ا2010مورگیسون و همکاران (

اثربخشی وکار گروهی به این نتیجه رسیدند که بین ویژگی هاي شخصیتی افراد و اثربخشی ارتباط معناداري وجود ،شخصیتی
  خصیتی افراد و اثربخشی آنان از مولفه هاي اثر گذار بر انتخاب افراد در تیم ها می باشد.دارد و ویژگی هاي ش
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) طی تحقیقی با عنوان ابعاد شخصیت و مهارت هاي سیاسی مدیران به عنوان پیش بینی کننده هاي 2013ویلیام و همکاران (
شخ شان دادند که هر دوي ابعاد  شی و خود ارزیابی رهبري مدیران ن سی مدیران به عنوان پیش اثربخ سیا صیت و مهارت هاي 
  .بینی کننده هاي اصلی اثربخشی مدیران در حوزه مدیریت اشان می باشد

  روش تحقیق 
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردي و از نظر روش تحقیق توصیفی همبستگی است و به صورت میدانی انجام شده 

گیرد. که براساس مرکز آمار و اطالعات ن تربیت بدنی شهر تبریزرا دربر میاست.جامعه آماري تحقیق حاضر شامل کلیه معلما
مورد نفر، 132به تعداد حجم جامعه آماري تحقیق حاضر  1394اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در سال 

که با توجه به محدود بودن می باشد، بررسی  قرار دارد.حجم جامعه آماري تحقیق حاضر فقط معلمان تربیت بدنی شهر تبریز
به روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند جامعه آماري تمامی افراد جامعه از طریق روش سرشماري به عنوان نمونه تحقیق 

بعاد ا ي مدیریتی ومهارتها نیبارتباط ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه می باشد براي  و بین آنها پرسشنامه توزیع گردید.
مهارت هاي عاملی  3پرسشنامۀ پژوهش محقق از  دراینبوده است.  زیشهر تبر ی با اثربخشی معلمان تربیت بدنیتیشخص

 )1982(تک عاملی اثربخشی شرر  پرسشنامۀ و ) 1985( کوستا و مک کريعاملی  5امه پرسشنو ) 1385(مدیریت اژدري 
پس از  ست.کرده ا استفادهزیشهر تبر اثربخشی معلمان تربیت بدنیی با تیابعاد شخص مدیریتی و يمهارتها نیبارتباط براي 

 متخصصینمطالعه منابع و پرسشنامه هاي موجود پرسشنامه نهایی تدوین و جهت تعیین روایی صوري و محتوایی ،بین 
مدیریت ورزشی توزیع گردید و با نظر استاد راهنما نهایی شد.براي تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده 

عاملی  5پرسشنامهو )α=92/0()1385(مهارت هاي مدیریت اژدري عاملی  3پرسشنامۀ  ضرایب بدست آمده برايشده است. 
به دست آمد. و جهت  )α=90/0()1982(تک عاملی اثربخشی شرر  پرسشنامۀ و )α=87/0()1985( کوستا و مک کري

داده اطالعات حاصل از  نفر توزیع و جمع آوري شد. 30اطمینان از پایایی زمانی پرسشنامه ها در دو مرحله بافاصله به تعداد 
ا بداده هاي مربوط به فرضیه ها  و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ها و درصد فراوانی ها )  هاي مربوط به پرسشنامه هاي

و در نهایت در بخش آمار استنباطی، از آزمون کلموگراف ، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. spss استفاده از نرم افزار 
و  لاسمیرنوف براي آزمون طبیعی بودن توزیع داده هاي تحقیق و براي بررسی ارتباط بین متغیرها با توجه به داده هاي نرما –

  غیر نرمال  از ضریب همبستگی پیرسون یا اسپیرمن استفاده خواهد شد. 
   یافته هاي تحقیق

این آزمون  با توجه بهاسمیرنوف استفاده شده است. –براي بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها از آزمون کولموگراف 
  داده ها نرمال نمی باشند. مشخص شد که 

  :آزمون فرضیه ها

    بخشیاثر     

  تعداد   سطح معناداري   ضریب همبستگی  
 125 0,011  0,136  (فنی) مهارت هاي مدیریت
  125 0,026  0,128  (ادراکی) مهارت هاي مدیریت
 125  0,017  0,129  (انسانی) مهارت هاي مدیریت
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داري رابطه معنیشهر تبریزاثربخشی معلمان تربیت بدنی و)، ادراکی انسانیفنی،مهارت هاي مدیریت (بین با توجه به جدول  
   وجود دارد .

  بحث و نتیجه گیري
 شرکت آنانو فرآیندها و پیامدهاي فردي و اجتماعی دانش آموزاننقشی اثرگذار و حیاتی در مورد  معلمان تربیت بدنی

ثبت اثرات م درسی، ...، ورزشی، سطوح مختلفقهرمانی دانش آموزانورزش ایفا می کنند و می توانند بر محیط زندگی و تیمی در 
باید هم به اجراي مهارت هاي ورزشی وهم به مهارت هاي  معلمان تربیت بدنی). 2،2004جووت و چانديو منفی داشته باشند ( 

ژگیهاي و اهمیت وی معلمان تربیت بدنی بابررسی و تحلیل مهارت هاي مدیریت و ابعاد شخصیتیتوجه کنند.  دانش آموزانروانی 
به یک  آنانتوان دریافت که برخورداري از مهارت هاي مدیریت و ابعاد شخصیتی براي اثربخشی ثربخشی میآن در حیطه ا

  ضرورت انکار ناپذیرتبدیل شده است.
نیز که یک مولفه تاثیرگذار به شمار می رود، از اهمیت ویژه اي برخوردار است. عالوه بر  معلمان تربیت بدنیاین موضوع در 

راي ، فرآیند اجمعلمان تربیت بدنیالزم است معلمان تربیت بدنیدر مهارت هاي مدیریت و ابعاد شخصیتیاین، براي اجراي 
باشد تا موجب رضایت مندي و جذب آنان  دانش آموزان مورد نیاز منطبق با انتظاراتمهارت هاي مدیریت و ابعاد شخصیتی 

  به سمت ورزش شود.
ادراکی، انسانی)و ابعاد شخصیتی (برونگرایی، توافق پذیري، وظیفه شناسی، گشودگی مهارت هاي مدیریت (فنی، بین مؤلفه هاي 

رابطه مستقیم ، مثبت و معنی داري وجود دارد و افزایش یا کاهش یکی به تجارب) با اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهر تبریز
اشته و نقش دمعلمان تربیت بدنی شهر تبریز  اثربخشیتأثیر مستقیمی روي مهارت هاي مدیریت و ابعاد شخصیتی از مؤلفه هاي 

ین مهارتهاي مدیریتی، ویژگیهاي شخصیتی و نگرش و بنتایج تحقیقات مختلف نشان می دهند که مهمی در کارایی آنان دارد.
خوبی میزان مهارت هاي مدیریت می تواند ب). و اینکه 1389(یگانگی، بینش مدیران با اثربخشی همبستگی معناداري وجود دارد.

ارتباط معناداري وجود دارد اثربخشی  بینابعاد شخصیتی با). 1393کند (جلوسیان، از میزان عملکرد و اثربخشی را پیش گویی 
  ). 1389(مودب و همکاران، 

 فنی، ادراکی،(اگرچه عموماً اعتقاد بر این است که گرایش معلمان تربیت بدنی براي اثربخشی از مهارت هاي مدیریت 
ی شود، اما معلمان تربیت بدنی ناشی م )ابعاد شخصیتی (برونگرایی، توافق پذیري، وظیفه شناسی، گشودگی به تجاربانسانی)و 

براي اجراي بهتر بایستی ابعاد مختلف مهارت هاي مدیریت و ابعاد شخصیتی با اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهر تبریز را به 
موجود را بهتر مورد شناسایی قرار دهیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که  طور مجزا مورد بررسی قرار دهیم تا کمبودهاي

فنی، ادراکی، انسانی)و ابعاد شخصیتی (برونگرایی، توافق (براي افزایش اثربخشی باید به عواملی همچون مهارت هاي مدیریت 
ر تربیت بدنی شهر تبریز توجه نمود. د اثربخشی معلمان و همچنین ارتباط آنهابا )پذیري، وظیفه شناسی، گشودگی به تجارب

رتباط ا انتها، باید این نکته را یادآور شد که این پژوهش محدود به معلمان تربیت بدنی شهر تبریز است و براي آگاهی از وضعیت
گاه ها شمهارت هاي مدیریتو ابعاد شخصیتی با اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهر تبریزدر سایر شهرها و کشور و حتی دانبین 

  نیازمند انجام تحقیقات وسیعتري هستیم.
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