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 چکيده
 دور متوسطه مدارس در آنان بخشی اثر و دبیران نفس عزت بین رابطه منظور به حاضر پژوهش

 بین آیا که است آن پژوهش این در اساسی فرضیه . گرفت انجام راسک شهر پرورش و آموزش دوم

 این در اماری جامعه .دارد وجود داری معنی ارتباط مدارس در آنان بخشی اثر و دبیران نفس عزت

 نفربعنوان 16 تعداد نفرکه 399 تعداد راسک شهر دوم دوره متوسطه مدارس دبیران کلیه تحقیق

 آوری گرد برای.شدند انتخاب آموزشی منطقه سه ازبین ساده تصادفی گیری نمونه ازطریق نمونه

 اثربخشی پرسشنامه و آیزنک نفس استانداردزعزت های پرسشنامه یک از پژوهش این در اطالعات

 نشان اسپیرمن آزمون ، spss 33 افزار نرم با ها داده تحلیل و تجزیه در. است شده استفاده پارسونز

 تحقیق روش ..دارد وجود دار معنا و مثبت رابطه آنان بخشی اثر و دبیران نفس عزت بین که داد

 شده استفاده اسپیرمن همبستگی ضریب از ها داده تحلیل برای و است همبستگی بررسی این در

 داری معنا رابطه آنان بخشی اثر و دبیران نفس عزت بین : از عبارتند آمده دست به نتایج .است

 دارند پایین نفس عزت که دبیرانی با دارند باال نفس عزت که دبیرانی بخشی اثر بین .دارد وجود

 .دارد وجود دار معنی تفاوت مداومت و ،یکپارچگی هدف به ،نیل وسازگاری

 .دوم،اثربخشی متوسطه نفس،دبیران، عزت : يديکل واژگان
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 2حميدرضا عباسی ،   1 خان محمد آسکانی

 .زاهدان مطهری شهید فرهنگیان دانشگاه 28 ماده آموز شناسی،مهارت جامعه ارشد کارشناس 1
 .استادیار دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری زاهدان 8

 

 نام نویسنده مسئول:
 خان محمد آسکانی

بررسی رابطه عزت نفس دبيران و اثر بخشی آنان در مدارس  

 1971-79متوسطه دوره دوم شهر راسک سال تحصيلی 
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 مقدمه
انسان ها از نظر خصوصیات روانی ، جسمی ، رغبت ها ، و استعدادها با هم تفاوت هایی دارند. ارزشیابی شخصی از خویش اثرات برجسته 

جریان فکری، احساسات، تمایالت ، ارزشها و هدفهای وی دارد که کلید فهم رفتار اوست. برای شناخت کیفیت روانی افراد و پی بردن ای در 

 .به روحیات او باید به طبیعت و میزان عزت نفس و معیار قضاوت وی درباره خویشتن آگاهی یافت

در میان سازمانهای اجتماعی مختلف ، مدرسه از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است و به جهت ماهیت فعالیت ها و اهداف آموزش  

و پرورش ، جامعه توجه و حساسیت خاصی نسبت به مدرسه و نحوه اداره آن نشان می دهد و همواره فعالیت ها و عملکرد مدرسه را تحت 

 [1]م قرار می دهد و در مورد آنها قضاوت می کند. نظارت و ارزشیابی مستقی

نظام آموزشی همواره به دنبال یافتن مناسب ترین مالک های گزینش در مدارس و ارزشیابی از رفتار آنان بوده است تا از آن طریق با 

  بکارگیری آموزشی واقعی بتواند معلمان را در انجام هر چه بهتر خدمات آموزش و پرورش یاری دهند.

تا چندی پیش نظریه پردازان و محققان عزّت نفس را قضاوت کلی شخص درباره ی خودش می دانستند اما اخیراً این نکته آشکار شده 

ی تاست که کودکان و بزرگساالن خودشان را از جهات و زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند. برای مثال خود را در مهارتهای بدنی، شناخ

خوب یا بد می دانند.  به عالوه عالقمندی به جنبه های مسلط عزّت نفس به بروز معیارهای تازه درباره این مفهوم منجر شده است. و اجتماعی 

عزّت نفس را شامل احساس خوب داشتن درباره ی خود دوست داشتن خود و دوست داشته شدن و رفتار خوب « برکلی» و « گرین والد»

 [2]ت و احساس تواناییها در رهبری وتأثیر گذاشتن بر دیگران می دانند دیگران با او، احساس موفقی

در طول صد سال گذشته بسیاری از روانشناسان این نظریه را پذیرفته اند که انسان دارای نیاز به عزت نفس است وارزشیابی شخصی از 

س یا خود ارزشمندی یا احترام به خود از جمله نیازهای طبیعی خویشتن مهمترین عامل موثر در روند رشد روانی است. بنابراین نیاز به عزت نف

 ، انسان است. زمانی که نیاز به احترام به خود ارضاء شود ، انسان احساس خوشایندی از اعتماد به نفس و خود ارزشمندی ، توانایی ، قابلیت

میزان رضایت از خود یا ارزشی که انسان برای خود قائل است ، لیاقت، و کفایت پیدا می کند و وجود خود را در زندگی مفید و موثر می داند. 

مل ااهمیت بسیار زیادی در رفتار و پویایی دورنی فرد دارد و بیشتر صاحب نظران برخورداری از عزت نفس)ارزیابی مثبت از خود( را به عنوان ع

 اجتماعی افراد می دانند.  –مرکزی و اساسی در سازگاری عاطفی 

 [1]محقق قصد دارد در این پژوهش عزت نفس و رابطه آن با اثر بخشی دبیران را مورد بررسی قرار دهد.  با این مقدمه

و در این میان نظام آموزش و پرورش سنگ زیر بنای توسعه اجتماعی ، اقتصادی سیاسی و فرهنگی هر جامعه است و مدیریت آموزشی 

 ص برخودار است .در مقایسه با سایر مدیریت ها از ویژگی و حساسیت خا

مقدار ارزشی که ما برای خود قائل هستیم عزت نفس نامیده می شود همانند دیگر جنبه های )خود( این جنبه )عزت عزت نفس : 

اینکه دیگران چگونه نظری نسبت به ما دارند می باشد. به عبارت دیگر ، عزت نفس مقدار زنفس( نیز در محاوره با دیگران اکتساب می گردا

عزت نفس را عبارت از میزان تخصیص  8و هریس 1است که ما فکر می کنیم دیگران برای ما به عنوان یک شخص قائل هستند . براون ارزشی

 و احساسی که فرد از توانمندی ها و ارزشمندی خود دارد ، تعریف می کنند . 

، پذیرش وارزشمندی که شخص نسبت به خویشتن  شاملو عزت نفس را معادل ارزشی می داند و آن را عبارت از درجه تصویب ، تایید

 [3]احساس می کند ، تعریف می نماید .

اثر بخشی یکی از مهمترین مباحثی است که مد ت هاست توجه صاحب نظران و مسئوالن سازمان ها را به خود مشغول کرده است. با 

آن ابهاماتی وجود دارد. گروهی از صاحب نظران اثر بخشی را  وجود مطالعات و تحقیقات فراوان هنوز درباره تعریف اثر بخشی و شاخص های

میزان دسترسی و تحقق اهداف می دانند. یعنی همسویی فعالیت ها با اهداف. اثربخشی از بعد فرد و سازمان به گونه ای مختلف تعریف می 

ی فرد به عنوان یکی از عوامل موثر در اثر بخشی شود. اثر بخشی سازمانی اغلب مورد توجه محققان و دانشمندان بوده و کمتر به اثر بخش

 سازمان توجه می نمایند. 

اثربخشی فرایندی چرخشی و مداوم است که از طرح برنامه شروع می شود و شامل تمام فعالیت هایی است » در تعریف دیگری داریم: 

 [4]که هم در جهت دست یابی به اهداف سازمان است و هم تعیین می کند که انجام آنها تا چه اندازه خوب و مطلوب صورت گرفته است. 

اثربخشی فرایندی چرخشی و مداوم است که از طرح برنامه شروع و شامل تمام فعالیت هایی »تعریف می کند: اثر بخشی را چنین 3توتر

 [4] است که هم در جهت دستیابی به اهداف سازمان است و هم تعیین می کند که انجام آن تا چه اندازه خوب و مطلوب صورت گرفته است.

                                                           
 1-Bravan 

 2-Haris 
3  toter 
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ت نفس و خودپنداری مثبت در ایجاد و نوع رفتاری فردی و اجتماعی نقش عمده ( نشان داده است که نمره عز1691کوپر اسمیت)

در (1326حسنی و سامری)[6] (دریافت که اعتماد به نفس و خوش بینی همبستگی مثبت و با رضایت شغلی دبیران دارد.8118آریفا )[5]دارد.

تحلیل و  ستفاده از الگوی پارسونز پرداخته است، نتایج تجزیهپژوهشی که به بررسی اثربخشی مدارس متوسطه ناحیـه یـک شـهرارومیه با ا

نوآوری، آن ) هـای تر از مدارس پسرانه هستند و بـین اثربخشـی مـدارس و مؤلفـه های پژوهش نشـان دادکه مدارس دخترانه اثربخش داده

 شـناختی تنهـا جنسـیت رابطـه معنــی جمعیـت املدار وجود دارد. از میان عو رابطه معنی (تعهد سازمانی، رضایت شغلی و روحیه دبیران

دریافت افرادی که عزت نفس پایینی دارند،تمایل به  ( 2002روزنبرگ ) در پژوهشی دیگر[7].داری بـا اثربخشـی سـازمانی مـدارس دارد

 ابستگیو معد وساس امنیت حکار،ایت تمرکز در لساس مسئو حنقش های رهبری دارند همچنین افراد با عزت نفس باال،ا وکارهای اجتماعی 

ساس شایستگی می کنند حشناختی ا ونوجوانانی که از نظر اجتماعی  وکه کودکان  از آن است حاکی( 8111عات کوکنز)لمطا [8]می نمایند

رسی موفق تر د کردساس نمی کنند، عزت نفس باالتری دارند،در عملحیت را در خود اصکه این خصو نوجوانانی و، در مقایسه با کودکان 

،بررسی  (1999)شریعت نیا[8] .سازگاری مطلوب تری با گرره همساالن دارند واز نظررشد مهارت های اجتماعی،پیشرفته تر بوده  وهستند 

 [9]رد. وبدست آدرصد  55د ودحهمبستگی معنا داری در  رابطه بین رضایت شغلی با عزت نفس دردبیران مرد مدارس شهر تهران

 

 فرضيات تحقيق 

 فرضيه اصلی
 «بین عزت نفس دبیران و اثربخشی آنان در مدارس متوسطه دوره دوم رابطه معنی داری وجود دارد.:»فرضیه اصلی 

 های فرعی فرضیه 

 «ارد.دبین اثر بخشی دبیران که عزت نفس باال دارندبا دبیرانی که عزت نفس پایین دارند و سازگاری، تفاوت معنی داری وجود »-1

 «بین اثر بخشی دبیرانی که عزت نفس باال دارند با دبیرانی که عزت نفس پایین دارند و نیل به هدف، تفاوت معنی داری وجود دارد.»-8

  «بین اثر بخشی دبیران که عزت نفس باال دارندبا دبیرانی که عزت نفس پایین دارند و یکپارچگی ، تفاوت معنی دار وجود دارد.» -3

 «اثر بخشی دبیران که عزت نفس باال دارند با دبیرانی که عزت نفس پایین دارند مداومت، تفاوت معنی دار وجود دارد.بین »-4

 

 روش تحقيق 
همبستگی است. چرا که با توجه به اهداف تحقیق کاربردی است . جامعه آماری در این تحقیق  -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی

برای تعیین حجم نمونهنفرمی باشند.  813که  69-61دوره دوم  آموزش و پرورش شهر راسک در سال تحصیلی  کلیه دبیران مدارس متوسطه

برای تعیین تعداددبیران از بین روش نمونه گيري نفر نمونه  انتخاب شده اند. 51حجم نمونه دبیران با استفاده از نمونه گیری تصادفی از 

گرد  برایمدرسه جهت اجرای پرسشنامه انتخاب شده اند.  83مدرسه  از میان  9صادفی ساده مدارس متوسطه دوره دوم شهرراسک بطور ت

سوال دو گزینه ای با گزینه های) بلی و خیر(  51های استانداردزعزت نفس آیزنک  شامل پرسشنامه  کی از آوری اطالعات در این پژوهش 

  .)سازگاری،نیل به هدف ،یکپارچگی،مداومت( استفاده شده استAGILسوال از ابعاد چهار گانه  83است و پرسشنامه اثربخشی پارسونز با 

 

 یافته هاي تحقيق

 فرضيه اصلی
 «ی آنان در مدارس متوسطه دوره دوم رابطه معنی دار وجود دارد.بین عزت نفس دبیران و اثربخش»

 اثربخشیضریب همبستگی اسپيرمن، بين عزت نفس دبيران و1جدول شماره

 اثربخشی عزت نفس 

Spearman's rho 

 عزت نفس
Correlation Coefficient 1.000 .386(**) 

Sig. (2-tailed) . .005 

N 51 51 

 اثربخشی

   

Correlation Coefficient .386(**) 1.000 

Sig. (2-tailed) .005 . 

N 51 51 
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درصدکمتر است فرضیه تحقیق با  11/1(از آلفایsig=0/005و سطح معنی داری ) rho=329/1چون ضریب همبستگی محاسبه شده

بر اساس یافته های بدست آمده  بنابرین فرضیه صفر رد و فرضیه پزوهش تایید می شود.و نتیجه می گیریم درصد تایید می شود99اطمینان

 می توان نتیجه گرفت که بین عزت نفس دبیران و اثر بخشی آنان در مدارس متوسطه دوم  شهر راسک رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. 

                «دارندبا دبیرانی که عزت نفس پایین دارند و سازگاری، تفاوت معنی داری وجود دارد.بین اثر بخشی دبیران که عزت نفس باال »-1

 ضریب همبستگی اسپيرمن، بين عزت نفس دبيران و سازگاري:2جدول شماره

 سازگاری عزت نفس 

Spearman's rho 

 

 

 اثربخشی

 عزت نفس
Correlation Coefficient 1.000 .309(*) 

Sig. (2-tailed) . .027 

N 51 51 

 سازگاری
Correlation Coefficient .309(*) 1.000 

Sig. (2-tailed) .027 . 

N 51 51 

 

درصدکمتر است فرضیه تحقیق با  05/1(از آلفای sig=0/027و سطح معنی داری ) rho=316/1چون ضریب همبستگی محاسبه شده

بنابرین فرضیه صفر رد و فرضیه پزوهش تایید می شود.و نتیجه می گیریم که : بین اثر بخشی دبیرانی  که  درصد تایید می شود95اطمینان

 عزت نفس باال دارند با دبیرانی که عزت نفس پایین دارند و سازگاری تفاوت معنی داری وجوددارد .

 یین دارند و نیل به هدف، تفاوت معنی داری وجود دارد.                                  بین اثر بخشی دبیرانی که عزت نفس باال دارند با دبیرانی که عزت نفس پا»-8

 به هدف ليو ن رانيعزت نفس دب نيب رمن،ياسپ یهمبستگ بی:ضر9جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

درصد کمتر است فرضیه تحقیق با 05/1ازآلفای sig=0/015)و سطح معنی داری ) rho=311/1چون ضریب همبستگی محاسبه شده

بنابرین فرضیه صفر رد و فرضیه پزوهش تایید می شود.و نتیجه می گیریم بین اثر بخشی دبیراانی که عزت  درصد تایید می شود95اطمینان

 تفاوت معنی دار وجود دارد..   نفس باال دارند با دبیرانی که عزت نفس پایین دارند نیل به هدف،

  «ن دارند و یکپارچگی ، تفاوت معنی دار وجود دارد.بین اثر بخشی دبیران که عزت نفس باال دارندبا دبیرانی که عزت نفس پایی» -3

 یکپارچگیضریب همبستگی اسپيرمن، بين عزت نفس دبيران و :4جدول شماره

 یکپارچگی عزت نفس   

Spearman's rho 

 

 

 

 اثربخشی

 

 (**)Correlation Coefficient 1.000 .455 عزت نفس

 Sig. (2-tailed) . .001 

 N 51 51 

 Correlation Coefficient .455(**) 1.000 یکپارچگی

 Sig. (2-tailed) .001 . 

 N 51 51 

 

درصدکمتر است فرضیه تحقیق با  11/1 آلفای (ازsig=0/001و سطح معنی داری ) rho=455/1چون ضریب همبستگی محاسبه شده

بنابرین فرضیه صفر رد و فرضیه پزوهش تایید می شود.و نتیجه می گیریم که اثر بخشی دبیرانی که عزت  درصد تایید می شود 66اطمینان

 تفاوت معنی داری وجود دارد . نفس باال دارند با دبیرانی که عزت نفس پایین دارند ویکپارچگی،

 نیل به هدف عزت نفس 

Spearman's rho 

 

 

 اثربخشی

 عزت نفس
Correlation Coefficient 1.000 .337(*) 

Sig. (2-tailed) . .015 

N 51 51 

 نیل به هدف
Correlation Coefficient .337(*) 1.000 

Sig. (2-tailed) .015 . 

N 51 51 
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 «                  رند مداومت، تفاوت معنی دار وجود دارد.بین اثر بخشی دبیران که عزت نفس باال دارند با دبیرانی که عزت نفس پایین دا»-4

 حفظ الگو)مداومت(ضریب همبستگی اسپيرمن، بين عزت نفس دبيران و :5جدول شماره

 مداومت عزت نفس 

Spearman's rho 

 

 
 

 اثربخشی

 عزت نفس
Correlation Coefficient 1.000 .387(**) 

Sig. (2-tailed) . .005 

N 51 51 

 مداومت
Correlation Coefficient .387(**) 1.000 

Sig. (2-tailed) .005 . 

N 51 51 

 

درصدکمتر است فرضیه تحقیق با  11/1 آلفای از(sig=0/005)و سطح معنی داری  rho=321/1چون ضریب همبستگی محاسبه شده

بنابرین فرضیه صفر رد و فرضیه پزوهش تایید می شود.و نتیجه می گیریم که بین اثر بخشی دبیران که عزت  درصد تایید می شود99اطمینان

 نفس باال دارند با دبیرانی که عزت نفس پایین دارند و مداومت، تفاوت معنی دار وجود دارد.
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 بحث و نتيجه گيري
بررسی  61-61در این پژوهش  رابطه بین عزت نفس دبیران و اثر بخشی  مدارس متوسطه دوره دوم شهر راسک در سال تحصیلی 

فرضیه فرعی طرح شد و سپس از آزمون همبستگی سعی شد رابطه بین متغیر های پژوهش  4شد،لذا در این راستا از یک فرضیه اصلی و 

د بین عزت نفس دبیران و اثربخشی آنان رابطه  مستقیم و مثبت وجود دارد به طوری که بین اثر بررسی شود. در پژوهش حاضر مالحظه ش

در پژوهشی (1326حسنی و سامری)بخشی دبیرانی که عزت نفس باال دارند و دبیرانی که عزت نفس پایین دارند تفاوت معنی دار وجود دارد.  

های  داده وتحلیل  رارومیه با استفاده از الگوی پارسونز پرداخته است، نتایج تجزیهکه به بررسی اثربخشی مدارس متوسطه ناحیـه یـک شـه

نوآوری، تعهد آن ) هـای تر از مدارس پسرانه هستند و بـین اثربخشـی مـدارس و مؤلفـه پژوهش نشـان دادکه مدارس دخترانه اثربخش

 داری شـناختی تنهـا جنسـیت رابطـه معنــی جمعیـت دارد. از میان عواملدار وجود  رابطه معنی (سازمانی، رضایت شغلی و روحیه دبیران

 دبیرانی که حاکی از ارتباط معنی دار بین متغیر عزت نفس و سازگاری آنان است. به این معنی-8.فرضیهبـا اثربخشـی سـازمانی مـدارس دارد

ورد اهداف آموزشی به توافق دست  پیدا کرده و موفقیت را برای مدرسه با عزت نفس باال، باعث افزایش قبو لی دانش آموزان می شوند تا در م

به این  نتیجه دست که عزت نفس با سازگاری کلی ارتباط  در پژوهش ( 1621به ارمغان بیاورند. در هماهنگی با فرضیه فوق، کوپر اسمیت )

نوجوانانی که از نظر اجتماعی و شناختی احساس شایستگی (حاکی از آن است که کودکان و8111.همچنین مطا لعات )کوکنز،[10]مثبت دارد 

می کنند، درمقایسه با کودکان و نوجوانانی که این خصوصیت را در خود احساس نمی کنند،عزت نفس باالتری دارند، در عملکرد درسی موفق 

همساالن دارند که فرضیه فوق را تایید می  هتر هستندو از نظر رشد مهارت های اجتماعی، پیشرفته تر هستند ر سازگاری مطلوب تری با گرو

بین متغیر عزت نفس و نیل به هدف است. به این معنی که دبیران مدارس متوسطه   حاکی از ارتباط معنی دار -3(.فرضیه 1361کنند )یوسفی 

یند. اهداف جدید که در سند تحول نفس باال می توانند به اهداف سازمانی دست پیدا کرده و برآنان فائق آ دوم شهر راسک  با داشتن عزت

ادن توجه د آموزش و پرررش مورد تاکید قرار گرفته است بر این مورد بسیار تاکید دارد. رویا رویی عزت مندانه با اهدافی از قبیل بنیادین

مثمرثمر باشد. مطلب زیر در اهداف  دبیران آموزشی به اهداف علمی آموزش و دبیران پرورشی به اهداف تربیتی و دینی می تواند در نیل به

باید اهداف نهایی داشته باشند نه اهداف زود گذر، اهداف باید مشخص باشند : تایید فرضیه فوق مورد تاکید است، رابینز در این مورد می گوید

مل، ابل سنجش باشد. در عروشنی از آنها بدست آورند. بعالوه، پیشرفت در جهت نیل به اهداف باید ق و خوب تعریف شوند تا کارکنان تصویر

 یگیب هدف بر این نکته تأکید دارد که هر قدر سازمان ها در رسیدن به اهداف شان نزدیک تر باشند، اثربخش تر هستند نجفی روش مبتنی بر

ن است. به این سازما حاکی از ارتباط معنی دار بین متغیر عزت نفس و یکپارچگی -4نتیجه به دست آمده در رابطه با فرضیه [11] .(1325)

استفاده از تکنولوژی های جدید(یکپارچگی خود را  معنی که دبیران مدارس با تغییرات )بخصوص در مورد کتب درسی و هوشمند سازی و

( بیشترین اثربخشی مدارس در مرتبه اول مربوط به 1324فرضیه زکی ) حفظ کرده ر در راستای نیل به اثربخشی قدم بردارند. در همسویی با

حاکی از ارتباط   -5در رابطه با فرضیه[12]در برابر تغییرات وبروز نوآرری مرتبط است.و انسجام  آرری دانسته است که به نوعی یکپارچگینو

هست باقی مانده ر  متغیر عزت نفس و مداومت آنان است. به این معنی که هر کسی با فراغت بال در عملی که در آن مشغول معنی دار بین

معتقد است بحران هایی که در  (1623ور باشد ر در کار خویش مداومت و استمرار داشته باشد. در تایید فرضیه فوق، اریکسون)از حواشی د

ناسالمتی های بعدی شخصیت فرد را پایه ریزی می  هر مرحله از رشد به وجود می آیند و نحوه برخورد با این بحران ها، اساس سالمت یا

مثبت و منفی دارند و قسمتی از جنبه های طبیعی رشد محسوب می شوند  ین مراحل با این بحران ها که جنبه هایکنند. اگر در هر یک از ا

مثبت شخصیت مانند اعتماد به دیگران، خودکفایی و عزت نفس به میزان باالیی جذب خود می شوند  برخورد رضایت بخش شود، جنبه های

ود در خ مه می دهد. بر عکس اگر تعارض استمرار یابد و یا در اصل به نحو صحیحی حل نشود،شخصیت به رشد سالم خود ادا و به این ترتیب

خود می شوند و در نتیجه شخصیت  حال رشد صدمه می بیند و عناصر منفی شخصیت مانند بی اعتمادی، شک، تردید و احساس حقارت جذب

مدارس شهر تهران  (در بررسی رابطه بین رضایت شغلی با عزت نفس در معلمان مرد1313شریعت نیا ) . [13]به شکل ناسالمی رشد می یابد

  بین عزت نفس دبیران زن و مرد است. بدست آررد. نتیجه به دست آمده حاکی از تفارت معنی دار0/55همبستگی معنا داری در حدود 

با توجه به باال بودن رابطه  - .دا نما ندیرانی با عزت نفس باالبه مدارس راه پعمل شود که دبیطوری  دبیران گردد در انتخابپیشنهاد می 

اعتماد ،  ،برای مسئولیت پذیری ییفضا یلهای ارتقاء عزت نفس از قب یوهشدز دبیران توصیه می گردد سازگار ی  و همبستگی عزت نفس

نیل به هدف پیشنهاد می تحقق  و بودن رابطه همبستگی عزت نفس با توجه به باال-احترام و تفویض اختیار و غیره در مدارس فراهم گردد

ودن با توجه به باال ب -تبدیل شده تا میزان دستیابی به اهداف میسر گرددانعطاف پذیر  شود نیل به هدف به اهداف کوچک و سهل الوصول و

بخشنامه ها و شیوه نامه های سازمانی آموزش و پرورش طوری تنظیم و  گرددصیه می سازمان، تو یکپارچگی ورابطه همبستگی عزت نفس 

 یه همبستگتوجه به باال بودن رابط با   -به مدارس ارسال گردد که بر یکپارچگی مدرسه تاکیده کرده تا عزت نفس دبیران تحت تاثیر قرار نگیرد

 منعطف ومستقل  یادگیری –فرایند یاددهی  تا آنها شود ران داده آزادی عمل به دبی  و حفظ الگو )مداومت( پیشنهاد می شود که عزت نفس 
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تدریس  تخصصی به کار کلاز پایه ای به پایه دیگر اجتناب شود تا دبیران به شاز تغییر مستمر دبیران   همچنین در این رابطهند ایعمل نم

 د.نماین ی اشتغال به طور کامل کسبسا ی ها یرا در ط م عزت نفس الزو بپردازند 
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