
هاي مديريت مدارس دولتي با مدارس غير دولتي شهرستان شهريارمقايسه سبك
*شراره حبيبي

**محمد لطفي دمساز

چكيده
 مقايسه سبك هاي مديريت مدارس دولتي با مدارس غير دولتي شهرستان            «پژوهش حاضر تحت عنوان     

 شـامل كليـه معلمـان شـاغل در          جامعه آمـاري ايـن پـژوهش      . با نظرسنجي معلمان انجام شده است     » شهريار

روش نمونه گيري اين پژوهش از نوع  .  نفر بود  5842مدارس دولتي و غير دولتي شهرستان شهريار به تعداد          

.  سـوال بـسته پاسـخ اسـت    32 گزينـه اي شـامل   5ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته . تصادفي ساده است 

دراين پژوهش براي تجزيه و تحليل      . تعيين گرديده % 81ضريب پايايي پرسش نامه از طريق آلفاي كرانباخ         

 بـين آراي معلمـان زن و مـرد    -1: يافته ها از روش آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد و نتـايج نـشان داد    

مدارس دولتي و غير دولتي درباره سبك آمرانه خير خواهانه مديران تفـاوت معنـي دار وجـود دارد؛ بـدين           

د مدارس غير دولتي آمرانه خير خواهانه تر از مديران  زن و مـرد مـدارس دولتـي           معني كه مديران زن و مر     

 بين آراي معلمان زن و مرد مـدارس دولتـي و غيـر دولتـي دربـاره سـبك مـشاركتي مـديران               -2. مي باشند 

تفاوت معني دار وجود دارد؛ بدين معني كه مديران زن و مرد مدارس غير دولتي مـشاركتي تـر از مـديران                  

. مرد مدارس دولتي مي باشندزن و

 مديريت، سبك هاي مديريت، مدارس دولتي، مدارس غير دولتـي، سـبك آمرانـه                :واژه هاي كليدي  

.خيرخواهانه، سبك مشاركتي

مقدمه
 آموزش و پرورش در جامعه نقش مهمي را ايفا مي كند و از قدمت ،بين نهادهاي اجتماعيدر

امـا  . ربيت سرو كار داشـته اسـت   ، انسان به نوعي با تعليم و ت       شاز بدو آفرين  . زيادي برخوردار است  

ها با پيدايش نظام هاي سياسي و نهادي به نام دولت، آموزش و پرورش شـريان حيـاتي جوامـع                    بعد

.انساني گرديد و حالت رسمي به خود گرفت

استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن *
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهنكارشناس ارشد مديريت آموزشي،**
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ن و آگاه امروزه در هر كشور سرمايه هاي فراواني توسط گروه پرشماري از مردمان براي پروراند

روشن است كه چنين امر  . شودكردن جمعيتي بزرگ از كودكان، جوانان و بزرگساالن مصرف مي         

.تواند بي نياز از تدابير علمي باشدبزرگي با ارزشمند ترين ذخاير ملت ها ارتباط مي يابد و نمي

ز به ويژه در اين نيا . نياز به مديريت، در همه زمينه هاي فعاليت اجتماعي  محسوس و حياتي است             

چون آموزش و پرورش در گردش امور جامعه و تـداوم     .نظام هاي آموزش و پرورش اهميت دارد      

امروزه جوامع مختلف، فعاليت مـديران آموزشـي را زيـر نظـر             . بقاي آن نقش اساسي بر عهده دارد      

عالقه (ند دارند و نسبت به آن حساسيت نشان مي دهند؛ زيرا توسعه خود را در موفقيت آنها مي دان            

).8؛ ص 1381بند، 

هر چند مديريت در همه سازمان ها تشابهات يا يكساني هايي دارد؛ ولي با توجـه بـه اهـداف هـر            

موسسه و نگرش ها و ارزش ها و جهان بيني هر گروه ، شيوه هاي رهبـري در همـه سـازمان هـا بـه                    

ارس دولتي با مـدارس     به همين دليل مي توان نتيجه گرفت كه مديريت مد         . يك صورت نمي باشد   

.تواند باشدغير دولتي از نظر روش اداره كردن كامالً همانند نمي

سبك و شيوه مدير، عاملي است كه روابـط موجـود در كـار و عوامـل انـساني، مـادي و معنـوي                        

تواند هماهنگ سازد مدير اين عوامل را به گونه اي مي. محيط آموزشي را تحت تاثير قرار مي دهد    

ن به طور مستقيم در افكار و عقايد و رفنار كاركنان منعكس شود و معلمان را عالقه مند،             كه اكثر آ  

دلگرم، راضـي و خـشنود  از محـيط خـود كـار نمايـد و نهايتـاً اهـداف سـازماني را تـسهيل نمايـد                            

) .8،ص362فرشاد،(

يت صاحب نظران سازمان و مديريت نظريات متعددي را تحت عنوان سبك هاي سازمان و مدير               

در اين نظريات كه حاصل تجربيات و مطالعـات گـسترده آنـان در زمينـه رهبـري و        . ارائه نموده اند  

هدايت سازمان ها است، انواع سبك هاي ممكن و مطلوب مديريت و ويژگي ها و عواقـب و آثـار    

.اعمال هر يك از آنها در سازمان ها مورد بحث قرار گرفته است

ق بهره گيري از يكي از مهم ترين آنها يعنـي نظريـه رنـسيس               تحقيق حاضر در صدد است از طري      

 در زمينه سيستم ها و سبك هاي مديريت در سازمان ها، بـه مقايـسه سـبك هـاي مـدارس                      1ليكرت

1-Li lkert
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تحقق اهداف سازمان هاي آموزشي كه نقش تعيين كننـده اي بـر زنـدگي فـردي و                . دولتي بپردازد 

. ريت و رهبري در اين گونه سازمان ها قرار مي گيـرد     اجتماعي انسان ها دارد، تحت تاثير شيوه مدي       

:چنانچه ارنست دبل مي گويد 

، 10نقـل از مـارك   (» قدرت رهبري خوب در به بار آوردن نتايج فوق العاده، يك واقعيت است    «

).258، ص 1372هنسن، ترجمه محمد علي ناولي، 

ملكرد مؤثر نظام آموزشي وابسته در هر جامعه عملكرد موثر كليه موسسات اجتماعي مستقيماً به ع

هاي آموزشي ايجاد شده است؛ است؛ بنابراين در جامعه حساسيت عمومي نسبت به خدمات سازمان

به طوري كه مسئوالن جوامـع مختلـف از لحـاظ تخـصيص منـابع مـالي، مـادي و انـساني، بـه نظـام            

.آموزشي اولويت ويژه اي قائل شده اند

هاي اخير مورد توجه بسياري از مسئوالن و دست اندركاران نظام از جمله موضوعاتي كه در سال 

آموزشي كشور قرار گرفته است، موفقيت مديران آموزشي مي باشد؛ زيرا مديران آموزشي توانـا و      

آشنا به امور مي توانند سازمان آموزشي را به اهداف خود كه واجد علم و دانـش و تربيـت كـردن                    

.ماعي مي باشد، برسانندانسان ها براي اداره امور اجت

علي رغم توسعه دانش و آگاهي در زمينـه مـديريت آموزشـي كـه حامـل مطالعـات و تحقيقـات            

در كشور ما در ارتبـاط بـا   . شمار و متنوع دانشمندان صاحب نظران مديريت و سازمان بوده است    بي

لطبع، دانـش   مديريت آموزشي و بويژه مديريت مدارس مطالعات چنداني صورت نگرفته است و با            

از اين رو  به منظور تالش در جهت فراهم كردن دانـش      . و آگاهي اندكي در اين مورد وجود دارد       

مقايسه سبك هاي مديريت مدارس دولتي بـا غيـر          «: ي در زمينه مديريت آموزشي، موضوع     و آگاه 

رود تظار ميبه عنوان مساله تحقيق انتخاب شده است، ان»  دولتي از ديدگاه معلمان شهرستان شهريار

اين تحقيق از طريق مقايسه سبك مديريت مدارس دولتي يا غير دولتي مـشخص نمايـد كـه سـبك              

مديريت اين دو نوع مدارس با كدام يك از سبك ها يا سيستم هاي چهـار گانـه ليكـرت مطابقـت                      

.دارد

:اين پژوهش بدين جهت داراي ارزش و اهميت است كه 
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ا حدي معين مي شود و با يكديگر مقايسه مي شود، تا            سبك مديران به تفكيك نوع مدارس ت      -1

اين كه مديران، روش هاي مديريتي خود را تصحيح نمايند و موجبات گسترش ديدگاه هاي نظري       

.خود و باعث ارتقاء و كارآيي افراد و سازمان را فراهم آورند

ه ممكن است ايـن  دور نما و چشم اندازي از شيوه مديريت مديران ترسيم و ارائه مي نمايد، ك   -2

موضوع براي دانش پژوهان دست اندر كاران، مسئوالن نظام آموزشي به عنوان رهيافتي باشد بـراي      

بهبود شيوه هاي مديريت مدارس و رفع نقايص و تقويـت نقـاط مثبـت و بـازنگري در برنامـه هـاي           

. و پـرورش  آموزشي و تربيتي مديران مدارس جهت تربيت مديران اليق و آگاه به مسايل آمـوزش                

چون پژوهشگر به دليل حرفه اش كه در مدارس است، عالقه خاصي نـسبت بـه عملكـرد مـدير در                     

حيطه هاي آموزش دارد و اين عالقه مندي به زمينه هاي تحصيل و انتخاب رشته تحـصيلي زيـادتر                    

بررسي روش هايي براي بهينه سازي و كارآيي مديريت آموزشي از جملـه انگيـزه هـاي وي              . است

.ي اين بررسي استبرا

سواالت پژوهش
آيا بين آراي معلمان زن مدارس دولتي و غيـر دولتـي دربـاره سـبك آمرانـه مـديران تفـاوت                      -1

وجود دارد؟

آيا بين آراي معلمان مرد مدارس دولتي و غير دولتـي دربـاره سـبك آمرانـه مـديران تفـاوت                      -2

وجود دارد؟

 درباره سبك آمرانه خيرخواهانه مـديران       آيا بين آراي معلمان زن مدارس دولتي و غير دولتي         -3

تفاوت وجود دارد؟

آيا بين آراي معلمان مرد مدارس دولتي و غير دولتي درباره سبك آمرانه خيرخواهانه مديران               -4

تفاوت وجود دارد؟

آيا بين آراي معلمان زن مدارس دولتي و غير دولتي درباره سـبك مـشورتي مـديران تفـاوت                   -5

وجود دارد؟

 معلمان مرد مدارس دولتي و غير دولتي درباره سـبك مـشورتي مـديران تفـاوت      آيا بين آراي  -6

وجود دارد؟
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آيا بين آراي معلمان زن مدارس دولتي و غير دولتي دربـاره سـبك مـشاركتي تفـاوت وجـود          -7

دارد؟

آيا بين آراي معلمان مرد مدارس دولتي و غير دولتي درباره سـبك مـشاركتي تفـاوت وجـود             -8

دارد؟

هش پيشينه پژو
تحقيقات متعددي در زمينه سبك هاي مديريت در ايران و ساير كشورها انجام شده است، كه به 

:شرح زير است

در دانشكده علوم و تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن با عنوان ) 1375(موسي نجات 

هنمايي پسرانه بررسي و مقايسه شيوه هاي مديريت مدارس غير انتفاعي يا مدارس دولتي در مقطع را

 از مطالعات خود نتيجه مي گيرد كه عمدتاً LPCشهر استان مركزي با عطف توجه به شاخص 

اين شيوه در مدارس غير دولتي نمره باالتري . مديران مدارس به سبك رابطه مداري تمايل دارند

تري قرار هدارد و تعامل و ارتباط مديران و معلمان و دانش آموزان مدارس غير دولتي در سطح ب

ميزان مشاركت معلمان در امر مدرسه در بين مدارس غير دولتي نسبت به مدارس دولتي بيشتر . دارد

. است

دانش آموزان و معلمان از مديريت مدارس غير دولتي رضايت بيشتري دارند؛ اما موردي كه بين 

ه افزايش متولي هر دو مدارس مشابهت دارد، توجه بيشتر مديران به كميت كار و توجه طرفين ب

.دانش آموزان و تاكيد بر ضوابط و مقررات و حضور و غياب معلمان است

مقايسه ديدگاه « با عنوان در دانشكده علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي) 1372(محمد نوريان 

، معلمان و اولياي دانش آموزان مدارس غير انتفاعي با مدارس دولتي نسبت به عملكرد آن مديران

از مطالعات خود نتيجه مي گيرد كه مديران و معلمان مدارس غير » دارس در شهرستان اسالمشهرم

دولتي ديدگاه مساعدتري  از مديران و  معلمان مدارس دولتي نسبت به عملكرد مدارسي كه در آن 

همچنين اولياي دانش آموزان مدارس غير دولتي ديدگاه . باشند، دارندمشغول به فعاليت مي

دتري از اولياي دانش آموزان مدارس دولتي نسبت به عملكرد مدارسي كه فرزندانشان در آن مساع

مشغول به تحصيل مي باشند، دارند و اين كه ارتباط بين مديران و معلمان با اولياي دانش آموزان 
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در مدارس غير دولتي بيشتر از مدارس دولتي مي باشد و مديران در مدارس غير دولتي بيشتر از 

.دارس دولتي اولياء را در كارها مشاركت مي دهندم

در دانشكده علوم اداري و مديريت دانشگاه تربيت معلم با ) 1374(     مريم كاظمي كامياب 

مقايسه آگاهي مديران دبيرستان هاي دخترانه دولتي با غير انتفاعي از وظايف مديريت «عنوان 

، يافته هاي حاصله از »گاه دبيرانه در شهر تهرانآموزشي و مقايسه عملكرد مديريتي آنها از ديد

از مديران % 2/71پرسشنانه مديران نشان مي دهد كه در خصوصي وظيفه برنامه ريزي مجموعاً 

از مديران غير دولتي نسبت به اين وظيفه آگاهي داشته اند و در خصوص و ظيفه % 56دولتي و 

از مديران غيردولتي نسبت به اين وظيفه آگاهي % 85از مديران  دولتي و % 84سازمان دهي مجموعا 

از مديران غير دولتي % 96از مديران دولتي و % 96در خصوص وظيفه هماهنگي جمعا . داشته اند

% 28/82مديران دولتي و % 47/81در زمينه تحكيم روابط انساني . نسبت به اين وظيفه آگاه بودند

.مديران غير دولتي به اين وظيفه آگاه بودند

همچنين آزمون هاي خي دو به عمل آمده در مورد هر يك از سؤاالت نشان مي دهد كه بين 

مديران دولتي با مديران غير دولتي در زمينه وظايف برنامه ريزي، سازمان دهي، هماهنگي، نظارت 

هاي يافته. و ارزشيابي و تحكيم روابط انساني تفاوت معني داري به لحاظ آماري وجود ندارد

از % 60/81از پرسشنامه هاي دبيران نشان مي دهد كه در زمينه وظيفه برنامه ريزي مجموعاً حاصله 

 وظيفه دولتي مطلوبيت عملكرد مديرانشان را در ارتباط با ايناز مديران غير% 10/81دبيران دولتي و

 از %99/72از دبيران دولتي و % 61/69در خصوص وظيفه سازماندهي . اندمورد تاكيد قرار داده

.دبيران غير دولتي مطلوبيت عملكرد مديرانشان را در ارتباط با اين وظيفه مورد تأييد قرار داده اند

از دبيران غير دولتي مطلوبيت % 11/79از دبيران دولتي و % 21/78در خصوص وظيفه هماهنگي 

 وظيفه نظارت و در خصوص. عملكرد مديرانشان را در ارتباط با اين وظيفه مورد تاييد قرار داده اند

از دبيران غير دولتي مطلوبيت عملكرد مديرانشان را % 55/61از دبيران دولتي و % 88/60ارزشيابي 

از دبيران % 21/78در خصوص وظيفه هماهنگي . در ارتباط با اين وظيفه مورد تاييد قرار داده اند

 وظيفه مورد ر ارتباط با ايناز دبيران غير دولتي مطلوبيت عملكرد مديرانشان را د% 11/79دولتي و 

از % 26/72از دبيران دولتي و % 88/71در خصوص وظيفه تحكيم روابط انساني. تاييد قرار داده اند

.دبيران غير دولتي مطلوبيت عملكرد مديرانشان را در ارتباط با اين وظيفه مورد تاييد قرار داده اند
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 سواالت حاكي از اين است كه بين همچنين آزمون خي دو به عمل آمده در مورد هر يك از

عملكرد مديران دولتي با مديران غير دولتي از نظر دبيرانشان در زمينه وظايف برنامه ريزي، 

ي داري به لحاظ ، هماهنگي، نظارت و ارزشيابي و تحكيم روابط انساني تفاوت معندهيسازمان

ي قوانين و ضوابط از جانب مديران هر دو مدارس تاكيد مضاعفي بر اجرا. آماري وجود ندارد

.معلمان خود دارند

بررسي سبك «در دانشگاه علوم تربيتي دانشگاه تهران با عنوان ) 1371(بيت اهللا عبداهللا پور 

:گيرد از مطالعات خود نتيجه مي» مديريتي دبيرستان هاي پسرانه منطقه آموزش و پرورش تهران

.ا نيست به معلمان و كاركنان ندارند مديران مدارس اطمينان و اعتماد الزم ر–الف 

 مديران مدارس تصميم گيري ها و تعيين خط مشي ها را به طور مشخصي انجام داده و –ب 

.معلمان و كاركنان را در اين امر شركت نمي دهند

.، معلمان و كاركنان وجود دارد تعامل نسبتا كمي بين مدير–ج 

.كيد بر قوانين و مقررات در آن وجود دارد نوع مديريت مدارس كار مدار بوده و تا–د 

. نوع ارتباط و كنترل در مدارس كامال يك طرفه و از باال به پايين است–ه  

. مديران مدارس در زمينه بكارگيري و استفاده از عوامل انگيزشي موفق عمل مي كنند–خ 

قيقات با عنواندر دانشكده علوم تربيتي دانشگاه آزاد واحد علوم تح) 1380(محسن بيات

مقايسه سبك هاي رهبري مديران مدارس دولتي و مديران مدارس غير انتقاعي و تاثير آن بر «

يافته هاي تحقيق را به طور خالصه اين گونه بيان كرد كه » موفقيت شغلي آنان در شهر تهران

ند و در حل مديران مدارس غير دولتي بيشتر از مديران مدارس دولتي ازمعلمان خود حمايت مي كن

مسايل و مشكالت شخصي به آنها كمك مي كنند و ديگر اين كه مديران مدارس غير دولتي بيشتر 

كنند از مديران مدارس دولتي براي جلب رضايت اوليا و انجام بهتر كارها نظارت خود را اعمال مي

.و از مديران خود مي خواهند كه ضوابط و مقررات را رعايت كنند
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در دانشگاه الورن واقع در كاليفرنيا ايالت متحده آمريكا با ) 1996(1مبن كارپنتردر پژوهش بنيا

افته هاي اين پژوهش نشان ي» مقايسه روش هاي برخورد مديران با معلمان دبيرستان فوتبال«عنوان

:داد كه 

مسئوالن .  يك اختالف معنادار بين مسئوالن و مربيان در روش مديريتي تضاد وجود داشت-الف

بيان روش مديريتي از بودند، ولي دربين مر) رنده برندهب (9-9بسيار عالقه مند به استفاده از روش 

.بين چهار روش متفاوت بود

. معلمان بيشتر از مديران در شيوه اصلي برخورد شركت داشتند-ب

د  اختالف قابل توجهي بين اين گروه ها و تالششان براي تغيير روش در طول تضاد و برخور-ج

اين نتايج ممكن است به مديران و آموزگاران براي درك بهتر يكديگر كمك . وجود نداشت

.كنند و تضاد بين مديران و آموزگاران نبايد در روش هاي مختلف باعث تعجب گردد

دركنتاكـي اياالت متحده با عنـوانـاه لوئيس ويلدر دانشگ)1991(2دينا شوب تنيسلي

:نتايج اين پژوهش عبارتند از » مشاركتي مدارس  ابتداييهاي مشاركتي و غير روش«

 در مديريت مشاركتي معلمان در صحنه هاي بزرگ تري از تصميم گيري در مدارس -الف

.شركت داشته اند

. در مدارس دموكراتيك سطح مشاركت بيشتر از مدارس ديگر مي باشد-ب

وري كه مديران خود را به خاطر  بين مشاركت معلمان و مديران تفاوت وجود دارد؛ به ط-ج

اقتدارشان باالتر از معلمان مي دانند و معلمان به خاطر لياقت و شايستگي خود را بيشتر از مديران 

.مي دانند

مقايسه ديدگاه « در دانشكده علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي با عنوان ) 1372(محمد نوريان 

 مدارس غير انتفاعي بـا مـدارس دولتـي نـسبت عملكـرد در            مديران، معلمان و اولياي دانش آموزان     

يافته هاي تحقيق را به طور خالصه اين گونه بيان كرد كه مـديران و معلمـان                 » شهرستان اسالم شهر  

مدارس غير دولتـي ديـدگاه مـساعدتري از مـديران و معلمـان مـدارس دولتـي نـسبت بـه عملكـرد                        

همچنين اولياي دانش آموزان مـدارس غيـر        .  دارند مدارسي كه در آن مشغول به فعاليت مي باشند،        

دولتي ديدگاه مساعدتري از اولياي دانش آموزان مدارس دولتي نـسبت بـه عملكـرد مدارسـي كـه            

1- Benjamin carpenter 2- Deanna Shobe Tinsly
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و اين كه ارتبـاط بـين مـديران و معلمـان بـا              . فرزندانشان در آن مشغول به تحصيل مي باشند، دارند        

 از مدارس دولتي مـي باشـد و مـديران در مـدارس     اولياء دانش آموزان در مدارس غير دولتي بيشتر 

.غير دولتي بيشتر از مدارس دولتي اولياء را در كار مشاركت مي دهند

در دانشگاه آكادمي ورزشي اياالت متحده واقع در آالبامـا بـا            ) 2002 (1در پژوهش جان ديويس   

ورزشي و مديران تحليل و بررسي روي روش هاي رهبري برتر و سطوح رضايت ار مديران   «عنوان  

، مـديران ورزشـي و مـسئوالن در    اين نتـايج بدسـت آمـده كـه    » ي ورزشياصلي آموزشكده آكادم 

يك همبستگي آماري بين    . رهبري خود قاطع و مصمم و از نوع رهبري تبديلي استفاده كرده بودند            

احساس مسئوالن از روش رهبري مديران و سطوح رضايت آنان ديـده مـي شـد؛ ولـي رابطـه مهـم                    

دليـل آن ايـن بـود كـه         . آماري بـين روش رهبـري و متغيرهـاي آمـاري گونـاگون وجـود نداشـت                

متغيرهايي از قبيل سن، جنسيت و تجربه تاثير بسيار كمي بر روي ادراك رضايت به وسـيله مربيـان                   

اگر منابع و حمايت براي توليد يك برنامه موفق وجود داشته باشد، مربيـان راضـي خواهنـد       . داشت

.بود

ــ د ــرت آربي ــژوهش راب ــوان   ) 2002(2ردر پ ــا عن ــا ب ــع در آمريك ــل واق ـــز وي ــشگاه لوئي در دان

 تناسـب   -يـك مطالعـه دربـاره ارزش شخـصيتي        : هاي بررسي اينترنتي اكتشاف و جستجو       تكنيك«

 درصـد شـركت كننـدگان معتقـد بـه رهبـري       3/27از نتايج عمده پژوهش بر مي آيـد كـه     » رهبري

ه  درصد اعتقاد ب  1/44نندگان معتقد به رهبري تبديلي و باقي، يعني          درصدشر كت ك   6/28تبادلي و   

ارزش شخصيتي با مشخصات رهبري و ده آيتم آماري مقايـسه           .مخلوطي از دو نوع رهبري داشتند     

. شد كه پاسخگويي، امنيت خانوادگي، رهايي و احساس كمال بزرگ ترين ارزش ها شناخته شدند

.تبديلي ارزش هاي ابزاري استقالل و ادب بودندو بزرگ ترين اختالف بين رهبران 

در دانشگاه كارولينا واقع در ايـاالت متحـده آمريكـا بـا       ) 2004 (3در پژوهش كورا االن هارپر    

روش هاي مغايرت مـديريت، اسـتحكام تـاثير مغـايرت مـديريت و توسـعه سـطح اخالقـي                    « عنوان  

:ي دهد كه يافته هاي حاصل از اين پژوهش نشان م» مشاوران مدرسه

3- Cora Elaine Harper1- John Davis
2- Robert R Byrd
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 مشاوران دانشگاه با مدرسه روش مديريتي متفاوتي دارند كه در مقايسه با مـديران تجـاري و                  -1

.حكومتي برتر هستند

 برتري مشاوران براساس سن، جنسيت، نـژاد، قـوم، تعـداد سـال هـاي تجربـه در امـر مـشاوره           -2

.مدرسه، تعداد ساعات مديريتي پي در پي متفاوت مي باشد

ي در ران مدارس نمره بازدهي مديريتي باالتر از ميانگين دارند و بدون هيچ تفاوت واقعـ               مشاو -3

.، اين نتايج بدست آمده استنمره دهي به دسته هاي مختلف

. ميانگين سطح توسعه معنوي مشاوران بسيار باال بود-4

الـت متحـده   در دانشگاه واندر بيلت واقع در تنسي اي      ) 1980 (1در پژوهش جيمز وسلي هينگار    

با مدير از انتخاب مديريت عمومي مـديران دبيرسـتان و تغييـر قـوه               ) مشاهده(درك«امريكا با عنوان  

بين درك مدير از نوع مديريتش و تغييـر قـوه    : الف: از نتايج عمده پژوهش برمي آيد كه      » دركشان

بينند،  ارائه مي مديراني كه خودشان را در داشتن نگراني بااليي براي-ب. دركش رابطه وجود دارد

بيشتر قوه دركشان تغيير مي كند تا مديراني خودشـان را در داشـتن نگرانـي كمـي در ارائـه مطلـب               

 مديراني كه براي مردم نگراني بااليي نشان مي دهند، بيشتر قوه دركشان تغيير مي كنـد        -ج.بينندمي

.تا براي مردم نگراني كمي نشان مي دهند

 دانشگاه كاپال واقع درشهر مينه سوتا اياالت متحده آمريكا با عنوان در) 2003 (2جيمز پل اديسون

نتـايج پـژوهش    » مقايسه جنسي از برخورد روش مديريتي در صنعت اكتـشاف و جـستجو در فـضا               «

هـاي  ي بـين روش  ــــ بـه عـالوه هـيچ اختالف      . اختالفي بين روش هاي مديريت زن و مرد پيدا نكرد         

. قه آنان در مـديريت يـا در شـركت هـاي ديگـر وجـود نداشـت                 هاي ساب مديريتي زنان تعداد سال   

در هـر حـال   . مطالعه همچنين هيچ ارتباطي بين سابقه كـاري مـردان و روش مـديريتي آنـان نيافـت                 

.مطالعه يك رابطه بين سابقه كاري مردان در مديريت و روش مديريتي آنان يافت

ينس برو واقـع در ايـاالت متحـده بـا           در دانشگاه كاليفرنياي شمالي در گر     ) 1986( جانت   3پارك

مقايسه روش هاي تصميم گيري انجمن و اسـتادان دپارتمـان آموزشـكده و مـديران بخـش                «عنوان  

نتايج پـژوهش نـشان داد كـه اسـتادان و مـديران كـه در تـصميم گيـري هايـشان از روش                        » فلوريدا

3-Parke Janet1-James Wesley Henniger
2-James Peul Edison
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و مرد تفاوت چنداني در روش      استادان و مديران زن     . اي استفاده مي كردند، موفق تر بودند      مشاوره

روش هـاي تـصميم   . هاي تصميم گيري با صرف نظر از سن، تجربـه مـديريت و جنـسيت نداشـتند               

، تجربـه  ري و غيـر حـضوري بـا صـرف نظـر از سـن      گيري استادان و مديران آمـوزش هـاي حـضو     

.مديريت، جنسيت و با محل آموزشكده تفاوت مهم و قابل توجهي نداشتند

روش 
است و بر مبنـاي    ) پيمايشي(ضر از لحاظ جمع آوري داده هاي مورد نياز توصيفي           پژوهش حا 

.هدف پژوهش كاربردي مي باشد

آزمودني ها 
 نفـر  5842 جامعه آماري پژوهش حاضر معلمان مدارس دولتي و غير دولتي شهرستان مشتمل بـر             

5552س دولتـي ازميـان     جامعه مربوط به معلمان مدار     -1.جامعه آماري پژوهش را تشكيل مي دهند      

1361 مـرد و  2391 نمونه در نظر گرفتـه شـد كـه    361معلم مدارس دولتي براساس جدول مورگان    

معلـم مـدارس غيـر دولتـي     290از ميان :  جامعه مربوط به معلمان مدارس غيردولتي-2.زن تعيين شد 

. زن تعيين شد69 مرد و 91 نمونه انتخاب شدند كه 165براساس جدول مورگان 

بزار ا
 سوالي محقق ساخته است و براي هر سوالي پنج     32ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه        

با هدف انتخاب دقيق پاسخ دهنده    ) هميشه، اغلب، گاهي اوقات، به ندرت و هرگز       (گزينه با عنوان    

. ه شده اسـت براي محاسبه پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرانباخ استفاد       . در نظر گرفته شده است    

 پرسشنامه به طور تصادفي بين  نمونه ها توزيع شد كه اعتبار بدست آمده برابر 45بدين منظور تعداد 

.است% 82

روايي محتواي پرسشنامه با توجه به مبناي موضوع و همچنين نظريات متخصـصان مـورد بررسـي                 

 قـرار گرفـت و پـس از         بدين منظور پرسشنامه مذكور در اختيار چند تن از متخصصان         . قرار گرفت 

.اظهار نظر آنان توافق الزم كه حاكي از روايي كافي محتوايي پرسشنامه بود، حاصل شد
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شيوه تحليل داده ها 
جـدول فراوانـي، درصـد فراوانـي،        (داده هاي بدست آمده بر اساس شاخص هاي آمـار توصـيفي           

مـورد تحليـل قـرار    ) ميـانگين هـا   نمونه ها مستقل براي مقايـسه      Tآزمون  (و آمار استنباطي    ) نمودار

.گرفت

يافته ها 
براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از آزمون ها نمونه هاي مـستقل اسـتفاده شـده كـه محاسـبات در                  

. منعكس شده است8 تا 1جداول 

 آيا بين آراي معلمـان زن مـدارس دولتـي و غيـر دولتـي دربـاره سـبك آمرانـه                      :1سوال اساسي 

؟مديران تفاوت وجود دارد

1هاي آماري خصا ش.1جدول شماره 

انحراف استانداردميانگينحجم نمونهمدارس

دولتي 

غير دولتي

206

69

4911/2

5344/2

047599

64200/1

1 نمونه هاي مستقل سوال اساسيt آزمون .2جدول شماره
آزمون لون جهت 

هايكنواختي واريانس
ها جهت يكنواختي ميانگينTآزمون 

فاصله اطمينان تفاضل 

ها دو گروهميانگين
Fح م

سط
ي 

عن ي
Tدار

ي
زاد

ه آ
رج

د

ي 
معن

ح 
سط

ي
دار

ف 
ال
خت
ا

ن
گي
ميان

و ها
ف 

ال
خت
ا

ف 
حرا

ان

ها
رد
دا
ستان

ا

حد باالحد پايين

با فرض 

يكنواختي 

هاواريانس

12/558000340-27307340433-012761294858-20788

با فرض عدم 

يكنواختي 

هاواريانس

216-718638290433-20043344293-35623



161 ... ... ... ... مقايسه سبك هاي مديريت مدارس دولتي با مدارس غيرمقايسه سبك هاي مديريت مدارس دولتي با مدارس غيرمقايسه سبك هاي مديريت مدارس دولتي با مدارس غيرمقايسه سبك هاي مديريت مدارس دولتي با مدارس غير

مـي باشـد   % 5كه كمتر از ) 000/0(هادر نظر گرفتن معني داري مربوط به يكنواختي واريانسبا

بيـشتر  829/0سطح معني داري آزمون     . ها استفاده مي شود   س مربوط به نابرابري واريان    tاز آزمون   

مي باشد؛ بنابرين بين آراي معلمان زن مدارس دولتي در باره سـبك آمرانـه مـديران تفـاوت                   % 5از  

.معني دار وجود دارد

 آيا آراي بين معلمان مرد مدارس دولتي و غيـر دولتـي دربـاره سـبك آمرانـه              :2سوال اساسي   

مديران تفاوت وجود دارد؟

2ي  شاخص هاي آماري سوال اساس.3جدول شماره 

انحراف استانداردميانگينحجم نمونهمدارس

1550877/4074360دولتي

911140/4046696غير دولتي

2 نمونه هاي مستقل سوال اساسي tآزمون .4جدول شماره 

آزمون لون جهت 

هايكنواختي واريانس
ها جهت يكنواختي ميانگينTآزمون 

فاصله اطمينان تفاضل 

هاي دو گروهميانگين F

ي 
معن

ح 
سط

ي
Tدار

ي
زاد

ه آ
رج

د

معن
ح 

سط
ي 

ي
دار

ين
نگ
ميا
ف 

ال
خت
ا

ها

ف 
حرا

ف ان
ال
خت
ا

ها
رد
دا
ستان

ا

حد باالحد پايين

با فرض يكنواختي 

هاواريانس
73،989000-0304-24407610263-08654-019680-014412

با فرض عدم 

هايكنواختي واريانس
0341-242،86807330263-07722017845-012578

05/0كه كمتر از ) 000،0(با در نظر گرفتن سطح معني داري مربوط به  يكنواختي واريانس ها 

 مربوط به نابرابري واريانس ها استفاده مي شود نقطه سطح معني داري آزمون tمي باشد، از آزمون 

مدارس دولتي و غير دولتي درباره بنابرين بين آراي معلمان مرد .  مي باشد05/0 بيشتر از 733/0

.سبك آمرانه مديران تفاوت معني دار وجود ندارد
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– آيا بين آراي معلمان زن مدارس دولتي و غير دولتي درباره سبك آمرانه :3سوال اساسي 
خيرخواهانه مديران تفاوت وجود دارد؟

3 شاخص هاي آماري سوال اساسي .5جدول شماره 

انحراف استانداردينميانگحجم نمونهمدارس

2068291/3054002دولتي

693841/4053478غير دولتي

3 نمونه هاي مستقل سوال اساسي t آزمون .6جدول شماره 

آزمون لون جهت 

يكنواختي واريانس ها
 جهت يكنواختي ميانگين هاTآزمون 

فاصله اطمينان تفاضل ميانگين 

هاي دو گروه F

ي 
معن

ح 
سط

ي
Tدار

ي
زاد

ه آ
رج

د

ي 
معن

ح 
سط

ي
دار

ن 
گي
ميان

ف 
ال
خت
ا

ها

ف 
ال
خت
ا

ف 
حرا

ان

ها
رد
دا
ستان

ا

حد باالحد پايين

با فرض 

يكنواختي 

هاواريانس

024-0877405/7-273000-05549-07493-070243-040739-

با فرض عدم 

يكنواختي 

هاواريانس

442/7-117/82400005549-07457-070258-040725-

05/0كه بيشتر ) 877/0(با در نظر گرفتن سطح معني داري مربوط به  يكنواختي واريانس ها 

سطح معني داري آزمون نيز .  مربوط به برابري واريانس ها استفاده مي شودtباشد، از آزمون مي

اره  است كه نشان مي دهد بين آراي معلمان زن مدارس دولتي و غير دولتي درب05/0كمتر  از 

بدين معني كه از نظر معلمان، .  خيرخواهانه مديران تفاوت معني دار وجود دارد-سبك آمرانه

. خيرخواهانه تر از مديران زن مدارس دولتي عمل مي كنند-مديران زن مدارس غير دولتي آمرانه



163 ... ... ... ... مقايسه سبك هاي مديريت مدارس دولتي با مدارس غيرمقايسه سبك هاي مديريت مدارس دولتي با مدارس غيرمقايسه سبك هاي مديريت مدارس دولتي با مدارس غيرمقايسه سبك هاي مديريت مدارس دولتي با مدارس غير

ي دربـاره سـبك     ـــــ ان مرد مـدارس دولتـي و غيـر دولت         ــ آيا بين آراي معلم    :4سوال اساسي   

 خيرخواهانه مديران تفاوت وجود دارد؟-آمرانه

4 شاخص هاي آماري سوال اساسي .7جدول شماره

انحراف استانداردميانگينحجم نمونهمدارس

 .1550089/462372دولتي

913640/4054539غير دولتي

4 نمونه هاي مستقل سوال اساسي t  آزمون .8جدول شماره

آزمون لون جهت 

ي واريانس هايكنواخت
 جهت يكنواختي ميانگين هاTآزمون 

فاصله اطمينان تفاضل 

ميانگين هاي دو گروه F

ي 
معن

ح 
سط

ي
Tدار

ي
زاد

ه آ
رج

د

ي 
معن

ح 
سط

ي
دار

ن 
گي
ميان

ف 
ال
خت
ا

ها

ف 
ال
خت
ا

ف 
حرا

ان

ها
رد
دا
ستان

ا

حد باالحد پايين

با فرض 

يكنواختي 

واريانس ها

109/24000-4/512-244000-3551.-7871 .-51018.-20010.-

با فرض عدم 

يكنواختي 

واريانس ها

4.672-195/209000-3551.-7602.-50500.-20528.-

05/0كه بيشتر ) 000/0(با در نظر گرفتن سطح معني داري مربوط به  يكنواختي واريانس ها 

سطح معني داري آزمون نيز . ي شود مربوط به برابري واريانس ها استفاده مtباشد از آزمون مي

 است كه نشان مي دهد بين آراي معلمان مرد مدارس دولتي و غير دولتي درباره 05/0كمتر  از 

بدين معني كه از نظر معلمان، مديران مرد .  خيرخواهانه مديران تفاوت وجود دارد-سبك آمرانه

.رس دولتـــي عمل مي كنند خيرخواهانه تر از مديران مرد مدا-مدارس غير دولتي آمرانه
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 آيا بين آراي معلمان مرد مدارس دولتي و غير دولتي درباره سبك مشورتي :5سوال اساسي 

مديران تفاوت وجود دارد؟

5 شاخص هاي آماري سوال اساسي .9جدول شماره 

انحراف استانداردميانگينحجم نمونهمدارس

2062156/465514/1دولتي

-694/302450309غير دولتي

5 نمونه هاي مستقل سوال اساسي t آزمون .10جدول شماره 

آزمون لون جهت 

يكنواختي واريانس ها
 جهت يكنواختي ميانگين هاTآزمون 

فاصله اطمينان تفاضل 

F دو گروهميانگين هاي

ي 
معن

ح 
سط

ي
Tدار

ي
زاد

ه آ
رج

د

ي 
معن

ح 
سط

ي
دار

ن 
گي
ميان

ف 
ال
خت
ا

ها

ف 
ال
خت
ا

ف 
حرا

ان

ها
رد
دا
ستان

ا

حد باالحد پايين

با فرض يكنواختي 

واريانس ها
116.734.725.-273469-1468.-20253-54548.-025196

با فرض عدم 

يكنواختي واريانس 

ها

1،127-430/2712613-1468.-13026-40320.-010968

05/0كه بيشتر ) 734/0(انس ها با در نظر گرفتن سطح معني داري مربوط به  يكنواختي واري

261/0 مربوط به نابرابري واريانس ها استفاده مي شود سطح معني داري آزمون tباشد از آزمون مي

بنابراين بين آراي معلمان زن مدارس دولتي و غير دولتي درباره سبك .  است05/0بيشتر از 

.مشورتي مديران تفاوت معني دار وجود ندارد



165 ... ... ... ... مقايسه سبك هاي مديريت مدارس دولتي با مدارس غيرمقايسه سبك هاي مديريت مدارس دولتي با مدارس غيرمقايسه سبك هاي مديريت مدارس دولتي با مدارس غيرمقايسه سبك هاي مديريت مدارس دولتي با مدارس غير

 آيا بين آراي معلمان مرد مدارس دولتي و غير دولتي درباره سبك مشورتي :6سوال اساسي 

مديران تفاوت وجود دارد؟

6شاخص هاي آماري سوال اساسي . 11جدول شماره 

انحراف استانداردميانگينحجم نمونهمدارس

1555435/487519/1دولتي

918197/4061372غير دولتي

6 نمونه هاي مستقل سوال اساسي t آزمون .12دول شماره ج

آزمون لون جهت 

يكنواختي واريانس ها
 جهت يكنواختي ميانگين هاTآزمون 

فاصله اطمينان تفاضل 

ميانگين هاي دو گروه F

ي 
معن

ح 
سط

ي
Tدار

ي
زاد

ه آ
رج

د

ي 
معن

ح 
سط

ي
دار

ن 
گي
ميان

ف 
ال
خت
ا

ها

ف 
حرا

ف ان
ال
خت
ا

ها
رد
دا
ستان

ا

حد باالحد پايين

فرض با 

يكنواختي 

واريانس ها

018-08931،362-244017502761-020280067558-012335

با فرض عدم 

يكنواختي 

واريانس ها

686/1-719/203093-02761-016378059904-04681-

05/0كه بيشتر ) 893/0(با در نظر گرفتن سطح معني داري مربوط به يكنواختي واريانس ها 

 مربوط به نابرابري واريانس ها استفاده مي شود نقطه سطج معني داري آزمون tز آزمون باشد امي

 بين آراي معلمان مرد مدارس دولتي و غير دولتي درباره ،بنابراين.  است05/0بيشتر از ) 93/0(

.سبك آمرانه مديران تفاوت معني دار وجود ندارد
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س دولتي و غير دولتي درباره سبك مشاركتي  آيا بين آراي معلمان زن مدار:7سوال اساسي 

مديران تفاوت وجود دارد؟

7 شاخص هاي آماري سوال اساسي .13جدول شماره 

انحراف استانداردميانگينحجم نمونهمدارس

2060967/4057496دولتي

695220/4045343غير دولتي

7 نمونه هاي مستقل سوال اساسي t آزمون .14جدول شماره 

آزمون لون جهت 

يكنواختي واريانس ها
 جهت يكنواختي ميانگين هاTآزمون 

فاصله اطمينان تفاضل 

ميانگين هاي دو گروه F

ي 
معن

ح 
سط

ي
Tدار

ي
زاد

ه آ
رج

د

ي 
معن

ح 
سط

ي
دار
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ميان

ف 
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خت
ا

ها

ف 
حرا

ف ان
ال
خت
ا

ها
رد
دا
ستان

ا

حد باالحد پايين

با فرض 

يكنواختي 

واريانس ها

755/4030-588/5-27300004253-07611-057516-027547-

با فرض 

عدم 

يكنواختي 

واريانس ها

282/6-839/14600004253-06771-055912-029151-

05/0كه كمتر از ) 030/0(با در نظر گرفتن سطح معني داري مربوط به  يكنواختي واريانس ها 

 واريانس ها استفاده مي شود سطح معني داري آزمون نيز  مربوط به برابريtباشد از آزمون مي

 است كه نشان مي دهد بين آراي معلمان زن مدارس دولتي و غير دولتي درباره 05/0كمتر  از 

بدين معني كه از نظر معلمان، مديران زن . سبك مشاركتي مديران تفاوت معني دار وجود دارد

. مدارس دولتي عمل مي كنندمدارس غير دولتي مشاركتي تر از مديران زن
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 مدارس دولتي و غير دولتي درباره سبك مشاركتي مرد آيا بين آراي معلمان :8سوال اساسي 

مديران تفاوت وجود دارد؟

8 شاخص هاي آماري سوال اساسي .15جدول شماره 

انحراف استانداردميانگينحجم نمونهمدارس

1551315/4046592دولتي

914437/4045157غير دولتي

8 نمونه هاي مستقل سوال اساسي t آزمون .16جدول شماره 

آزمون لون جهت 

يكنواختي واريانس ها
 جهت يكنواختي ميانگين هاTآزمون 

فاصله اطمينان تفاضل 

ي دو گروهميانگين ها F

ي 
معن

ح 
سط

ي
Tدار

ي
زاد

ه آ
رج

د

ي 
معن

ح 
سط

ي
دار

ن 
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ميان
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ا

ها

ف 
ال
خت
ا

ف 
حرا

ان

ها
رد
دا
ستان

ا

حد باالحد پايين

با فرض 

يكنواختي 

واريانس ها

394/20123123/5-244000-03122-06084-043207-019239-

با فرض عدم 

يكنواختي 

واريانس ها

174/5-489/193000-03122-06034-043125-019321-

05/0كه بيشتر از ) 123/0(واريانس ها با در نظر گرفتن سطح معني داري مربوط به  يكنواختي 

 مربوط به برابري واريانس ها استفاده مي شود سطح معني داري آزمون نيز tمي باشد از آزمون 

 است كه نشان مي دهد بين آراي معلمان مرد مدارس دولتي و غير دولتي درباره 05/0كمتر  از 

عني كه از نظر معلمان، مديران مرد بدين م. سبك مشاركتي مديران تفاوت معني دار وجود دارد

.مدارس غير دولتي مشاركتي تر از مديران زن مدارس دولتـــــي عمل مي كنند
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بحث و نتيجه گيري
:پس از تجزيه و تحليل آماري داده ها نتايج زير بدست آمد

 بين آراي معلمان زن مدارس دولتي و غير دولتــي درباره سبك آمرانه مديران تفاوت -1

.دار وجود نداردعنيم

و خانم مريم ) 1372(از مقايسه نتيجه فوق با نتايج حاصله از پژوهش آقاي بيت اهللا عبداهللا پور

مي توان به انطباق بين يافته اين پژوهش و نتيجه اي كه از تحقيقات نام ) 1374(كاظمي كامياب

.برده حاصل گرديده، پي برد

در دانشگاه الورن ) 1996(ز پژوهش آقاي بنيامين كارپنتراز مقايسه نتيجه فوق با نتايج حاصله ا

در دانشگاه كاپال واقع در ) 2003( كاليفرنيا اياالت متحده امريكا و آقاي جيمز پل اديسون واقع در

شهر مينه سوتا اياالت متحده امريكا مي توان به انطباق بين يافته اين پژوهش و نتيجه اي كه از 

.ه، پي بردرديدتحقيقات نام برده حاصل گ

 بين آراي معلمان مرد مدارس دولتي و غير دولتي درباره سبك آمرانه مديران تفاوت معني -2

.دار وجود ندارد

و خانم مريم ) 1372(از مقايسه نتيجه فوق با نتايج حاصله از پژوهش آقاي بيت اهللا عبد اهللا پور 

 پژوهش و نتيجه اي كه از تحقيقات نام مي توان به انطباق بين يافته اين) 1374(كاظمي كامياب

.برده حاصل گرديده، پي برد

در دانشگاه الورن ) 1996(از مقايسه نتيجه فوق با نتايج حاصله از پژوهش آقاي بنيامين كارپنتر

در دانشگاه كاپال واقع در ) 2003( كاليفرنيا اياالت متحده امريكا و آقاي جيمز پل اديسون واقع در

اياالت متحده امريكا مي توان به انطباق بين يافته اين پژوهش و نتيجه اي كه از شهر مينه سوتا 

.ات نام برده حاصل گرديده، پي بردتحقيق

بين آراي معلمان زن مدارس دولتي و غير دولتي درباره سبك آمرانه خير خواهانه مديران -3

 دولتي آمرانه خيرخواهانه تر از بدين معني كه مديران زن مدارس غير. تفاوت معني دار وجود دارد

 از مقايسه نتيجه فوق با نتايج حاصله از پژوهش آقاي محسن .مديران زن مدارس دولتي مي باشند

مي توان به انطباق بين يافته اين پژوهش و نتيجه اي كه از تحقيقات نام برده حاصل ) 1380(بيات 

.گرديده، پي برد
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ي و غير دولتي درباره سبك آمرانه خير خواهانه مديران بين آراي معلمان مرد مدارس دولت-4

بدين معني كه مديران مرد مدارس غير دولتي آمرانه خير خواهانه تر . تفاوت معني دار وجود دارد

 از مقايسه نتيجه فوق با نتايج حاصله از پژوهش آقاي .از مديران مرد مدارس دولتي مي باشند

اق بين يافته اين پژوهش و نتيجه اي كه از تحقيقات نام برده مي توان به انطب) 1380(محسن بيات 

.حاصل گرديده، پي برد

بين آراي معلمان زن مدارس دولتي و غير دولتي در باره سبك مشورتي مديران تفاوت -5

و ) 1375(يافته هاي اين پژوهش با يافته هاي تحقيق آقاي موسي نجات. دار وجود نداردمعني

همخواني ندارد و نتيجه اي مخالف نتيجه آنها بدست آمده ) 1372( نوريان تحقيق آقاي محمد

:است، به نظر مي رسد اين تفاوت يافته ها عوامل زير باشد

 سال پيش انجام گرفته است؛ در صورتي 10 تحقيق آقايان موسوي نجات و محمد نوريان �الف

در بدست آمدن نتايح مخالف بي در نتيجه اين زماني .  انجام شد1385كه تحقيق حاضر در سال 

.تاثير نخواهد بود

 تحقيق آقاي موسي نجات در استان مركزي و تحقيق آقاي محمد نوريان در شهرستان �ب

در . اسالمشهر صورت گرفته است؛ در صورتي كه تحقيق حاضر در شهرستان شهريار انجام شد

.تاثير نخواهد بودنتيجه وجود اختالف مكاني نيز در بدست آمدن نتايج مخالف بي 

 شايد يكي از اين داليل ديگر وجود اختالف بين نتيجه تحقيق حاضر با تحقيق آقايان موسي -ج

نجات و محمد نوريان اختالف فرهنگي باشد كه بين مديران شهرستان شهريار با مديران اسالمشهر 

.استان مركزي وجود داردو

ام شده است، بسيار كوچك تر از جامعه و جامعه نمونه تحقيق حاضر كه در شهرستان انج-د

بويژه جامعه و نمونه مديران مدارس عير . نمونه تحقيق آقاي موسي نجات و محمد نوريان است

.دولتي كه اين عامل نيز در بدست آمدن مخالف بي تاثير نخواهد بود

گاه در دانش) 1986(از مقايسه نتيجه فوق با نتايج حاصله از پژوهش آقاي پاركت جانت 

كاروليناي شمالي در گرينش واقع در اياالت متحده مي توان انطباق بين يافته اين پژوهش و نتايج 

.كه از تحقيق نام برده حاصل گرديده، پي برد
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 بين آراي معلمان مدارس دولتي و غير دولتي درباره سبك مشورتي مديران تفاوت معني دار -6

.وجود ندارد

) 1372(و محمد نوريان ) 1375(ته پژوهش آقاي موسي نجات يافته هاي اين پژوهش با ياف

به نظر مي رسد داليل اين تفاوت . همخواني ندارد و نتيجه اي مخالف آنها بدست آمده است

.، مكاني و اختالف در جامعه و نمونه آماري باشد همان اختالف زماني، فرهنگيهايافته

در دانشگاه كاروليناي ) 1986( آقاي پارك جانت از مقايسه نتيجه فوق با نتايج حاصله از پژوهش

شمالي در گرينس برو واقع در اياالت متحده مي توان به انطباق بين يافته اين پژوهش و نتايجي كه 

.از تحقيق نام برده حاصل گرديده، پي برد

 بين آراي معلمان زن مدارس دولتي و غير دولتي درباره سبك مشاركتي مديران تفاوت معني -7

بدين معني كه مديران زن مدارس غير دولتي مشاركتي تر از مديران زن مدارس . دار وجود دارد

و ) 1375( آقاي موسي نجات شاز مقايسه نتيجه فوق با نتايج حاصله از پژوه. دولتي مي باشند

م مي توان به انطباق بين يافته هاي اين پژوهش و نتيجه اي كه از تحقيقات نا) 1372(محمد نوريان 

از مقايسه نتيجه فوق با نتايج حاصله از پژوهش آقاي ديناشوب . برده حاصل گرديده، پي برد

در دانشگاه لوئيس ئيل واقع در كنتاكي اياالت متحده آمريكا مي توان به انطباق ) 1991(تنيسلي 

.بين يافته اين پژوهش و نتيجه اي كه از تحقيق نام برده حاصل گرديده، پي برد

ي معلمان مدارس دولتي و غير دولتي درباره سبك مشاركتي مديران تفاوت معني دار  بين آرا-8

بدين معني كه مديران مرد مدارس غير دولتي مشاركتي تر از مديران مرد مدارس . وجود ندارد

. دولتي مي باشند

و محمد نوريان ) 1375(از مقايسه نتيجه فوق با نتايج حاصله از پژوهش آقاي موسي نجات 

مي توان به انطباق بين يافته هاي اين پژوهش و نتيجه اي كه از تحقيقات نام برده حاصل ) 1372(

در ) 1991(از مقايسه نتيجه فوق با نتايج حاصله از پژوهش آقاي ديناشوب تنيسلي . گرديده، پي برد

 اين پژوهش دانشگاه لوئيس ئيل واقع در كنتاكي اياالت متحده آمريكا مي توان به انطباق بين يافته

.و نتيجه اي كه از تحقيق نام برده حاصل گرديده، پي برد
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پيشنهادها 
پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي پژوهش

رد مدارس غير دولتــي ـــه در اين پژوهش مشخص شد كه مديران زن و مـــ نظر به اين ك–1

:؛ بنابراين پيشنهاد مي شود كهشند خيرخواهانه تر از مديران زن و مرد مدارس دولتي مي با–آمرانه 

 مديران مدارس دولتي از گزارش هاي مربوط به عملكرد معلمان براي هدايت رفتار آنان -الف

.استفاده كنند

، نظريات خود را اعمال كنند و از معلمان خود ارس دولتي براي انجام بهتر كارها مديران مد-ب

.بخواهند كه ضوابط و مقررات را رعايت كنند

مديران مدارس دولتي سعي كنند براي ايجاد تمايل به انجام كار در معلمان از تشويق استفاده -ج

.كنند

 با توجه به اين كه در اين پژوهش مشخص شد كه مديران زن و مرد مدارس غير دولتي -2

:مشاركتي تر از مديران زن و مرد مدارس دولتي مي باشند، بنابراين پيشنهاد مي گردد كه

اركت مالي و فكر مردم در فعاليت هاي مدارس دولتي جلب گردد، يا اينكه اين  مش-الف

.مدارس از استقالل عمل بيشتري برخوردار گردند

 مديران مدارس سعي كنند از سبك هاي رابطه مدار استفاده كنند تا سبك هاي كار مدار و -ب

شاركت تمام عوامل را فراهم به جنبه انساني مدارس خود توجه بيشتري كنند، تا اين كه زمينه م

.كنند

 آن دسته از مقررات و آيين نامه هاي اداري و آموزشي وضع شود كه مديران بتوانند با -ج

استقالل بيشتري به اداره امور مدارس پرداخته و حيطه وظايف آنان گسترش يابد، تا موجبات 

.مشاركت بيشتر معلمان و كاركنان فراهم آيد

بر تجربه هاي پژوهشگرپيشنهاد هاي مبتني 
معلمان در تصميمات مرتبط با كارشناسان و همچنين در تصميم گيري جهت حل مسائل و -1

.مشكالت عمومي مدارس دخالت داده شوند، تا انگيزه آنها براي كار افزايش يابد
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توصيه مي شود مسئوالن به مدارس دولتي توجه بيشتري نموده و نظارت بهتري به مدارس غير -2

دولتي داشته باشند، تا شكاف بيشتري بين اين مدارس ايجاد نشود كه مغاير با عدالت اجتماعي 

.باشدمي

ي در توجه بيش از حد مديران به حربه هاي قانوني همچون حضور و غياب كه ناشي از ناتوان-3

.، نياز مديران به آموزش را مي طلبدايجاد انگيزه دركاركنان است

 كالس هاي آموزشي ضمن خدمت و كارگاه هاي آموزشي براي پرورش و توجه بيشتري به-4

.بهسازي مديران شود

مديران مدارس تا آنجا كه امكان دارد اخبار و اطالعات مدرسه و مسائل مربوط به كار -5

.معلمان را صادقانه در اختيار معلمان قرار دهند تا اين كه معلمان به آنها اعتماد كنند

مانع ارتباط مدير با معلمان مي شود از ميان برداشته شود و مديران از برقراري هر آنچه كه -6

.ارتباط با معلمان استقبال نمايند

توصيه مي شود مسئوالن در تامين نيازمندي هاي مادي مديران و معلمان گام هاي موثري -7

هاي  باالتري از نيازبرداشته تا با رفع نيازهاي مادي و معيشتي، توجه مديران و معلمان به سطح

.معطوف گشته و امكان شكوفايي بيشتر مهيا گردد

كنان و ر توجه و تاكيد مديران به جنبه كمي كار شايد ناشي از نارسايي در توانايي و انگيزه كا-8

. باشند تا نگرش آنان تغيير يابديا سوء ظن به كاركنان است كه مديران نيازمند به آموزش مي

منابع 
 مقايسه سبك هاي رهبري مديران مدارس دولتي و غير انتفاعي و تاثير .)1380. ( محسن بيات،-

پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد .آن بر موفقيت شغلي آنها در شهر تهران

.علوم و تحقيقات

 غير  مقايسه آگاهي مديران دبيرستان هاي دخترانه دولتي يا.)1374.( كاظمي كامياب، مريم-

ها از ديدگاه دبيران در شهر انتفاعي از وظايف مديريت آموزش و مقايسه عملكرد مديريتي آن

.پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم. تهران
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 بررسي سبك مديريت در دبيرستان هاي پسرانه در پنج منطقه .)1371. ( عبدهللا پور، بيت اهللا-

.دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران. مه كارشناسي ارشد پايان نا.آموزش پرورش شهر تهران

 رابطه ويژگي هاي شخصيتي مديران با سبك هاي مديريت آموزشي .)1374.( صالحي، محمد-

. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن.در دبيرستان هاي شهرستان ساري

.نشر روان:  تهران .صول مديريت آموزشي مباني نظري و ا.)1381. (، علي عالقه بند-

. انتشارات اميركبير .رابطه نگرش سيستمي.)1362(.، مهدي  فرشاد-

 بررسي و مقايسه شيوه هاي مديريت مدارس غير انتفاعي و مدارس .)1375. ( نجات، موسي-

امه  پايان ن.IPCدولتي در مقطع راهنمايي پسرانه شهري استان مركزي با عطف توجه به شاخص 

.كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن

، معلمان و اولياي دانش آموزان مدارس غير  مقايسه ديدگاه مديران.)1372. ( نوريان، محمد-

 پايان نامه كارشناسي .انتفاعي با مدارس دولتي نسبت به عملكرد آن مدارس در شهرستان اسالمشهر
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