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چكيده
هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه سالمت سازماني مدارس با عملكرد مديران مـدارس مقـاطع سـه گانـه                 

براي اين منظور سالمت سازماني مـدارس بـر اسـاس    .  آموزش و پرورش شهرستان مراغه مي باشد      تحصيلي

ــه پارســونز در ســه بعــد؛ ســالمت ســطح نهــادي ســازماني   ، ســالمت ســطح اداري )يگــانگي نهــادي(نظري

روحيـه و تاكيـد   (، سالمت سطح فنـي سـازماني   )مراعات، ساخت دهي، حمايت منابع و نفوذ مدير       (سازماني

جامعه آماري تحقيق  . عريف و در اين راستا سه فرضيه اصلي و هفت فرضيه فرعي تنظيم شده است              ت) علمي

. نفر اسـت 248مي باشد كه تعداد آنها ) ابتدائي، راهنمايي و متوسطه(حاضر مديران مقاطع سه گانه تحصيلي   

 كـل  ، به عبـارتي .به علت محدود بودن تعداد جامعه آماري، از روش سرشماري يا تمام شماري استفاده شد     

ابـزار جمـع آوري اطالعـات، دو پرسـشنامه، شـامل         . عنوان نمونه آماري در نظر گرفته شد      ه  جامعه آماري ب  

بـراي پايـايي ابـزار     .  سـؤال اسـت    28 سؤال و پرسشنامه عملكرد مديران بـا         40پرسشنامه سالمت سازماني با     

و 91/0سـشنامه ســالمت ســازماني سـنجش از آزمــون آلفــاي كرونبـاخ اســتفاده شــد كـه ضــريب پايــايي پر   

كه پس از سنجش روايي و پايايي آنها در اختيار نمونـه آمـاري              . برآورد شده است   95/0پرسشنامه عملكرد 

هـاي آمـاري توصـيفي و       پس از جمع آوري پرسشنامه ها، اطالعات حاصله با استفاده از روش           . قرار گرفت 

اري توصـيفي، اطالعـات حاصـله     اده از روش آمـ    بـدين ترتيـب كـه بـا اسـتف         . استنباطي تجزيه و تحليل شـد     

 همبـستگي   r طبقه بندي شده و در سـطح اسـتنباطي بـراي آزمـون فرضـيه هـاي تحقيـق از آزمـون                      تلخيص،

نتايج حاصل ازآزمون فرضيه ها، نشان دهنـده رد فرضـيه اصـلي    .استفاده گرديدspssپيرسون با نرم افزار

بـه  .اي اصلي دوم و سوم و فرضيه هـاي فرعـي آنهـا مـي باشـد     اول و فرضيه هاي فرعي آن و تائيد فرضيه ه        

 بين ميزان سالمت سـطح نهـادي مـدارس و عملكـرد مـديران مـدارس مقـاطع سـه گانـه تحـصيلي                       ،عبارتي

ولي بـين ميـزان سـالمت سـطح اداري و          . ه رابطه معني داري وجود ندارد     غآموزش و پرورش شهرستان مرا    

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب   *

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب   **

كارشناس ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب***
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طـه  بمقاطع سه گانه تحصيلي آموزش و پرورش شهرسـتان مراغـه را     فني مدارس با عملكرد مديران مدارس       

.معني داري وجود دارد

5مديريت، 4، اثربخشي3عملكرد، 2، مدارس1سالمت سازماني:واژه هاي كليدي

مقدمه
پژوهش هاي انجام شده در خصوص ارتباط بين سالمت سازماني و عملكرد مديران، گوياي 

در تحقيقي با عنوان بررسي ) 1378(اسكندري.گانه استارتباط اين شاخص ها به صورت جدا

در .پرداخته استرابطه بين سالمت سازماني و عملكرد مديران مدارس متوسطه مشكين شهر

هاي هفتگانه انسجام نهادي، نفوذ مدير، مـــراعات، ساخت دهي، حمايت به پژوهش او ويژگي

رد سنجش در سالمت سازماني مدارس متوسطه وسيله منابع، روحيه و تاكيد علمي، عوامل اصلي مو

قلمروهاي ششگانه وظايف مديران آموزشي شامل برنامه آموزش و تدريس، امور . بوده است

 اجتماع، تسهيالت و تجهيزات و امور اداري و مالي، -آموزان، امور كاركنان، روابط مدرسه دانش

 به دست آمده حاكي از اين بود كه ميان نتايج. به عنوان معيارهاي عملكرد در نظر گرفته شده است

سالمت سازماني و عملكرد مديران آموزشي و همچنين ميان سالمت سازماني و هريك از ابعاد 

.ششگانه قلمرو عملكرد مديران رابطه مثبت و معني داري وجود دارد

هوي و وولفوك در تحقيق ديگري تحت عنوان بررسي رابطه بين كارايي معلمان و سالمت 

با جنبه هاي جو ) فردي و گروهي(ازماني مدرسه به مطالعه روابط بين دو بعـــد كارايي معلم س

روحيه حمايت به وسيلـــه منابع،ساخت دهـــي،نفوذ مدير، مراعات،انسجام نهادي،(مدرسه سالم 

4- Effectiveness1- Organizational Health
5- Management2- Schools

3- Performance
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بر نتايج تحقيق نشان داده كه جو يك مدرسه سالم با تاكيد قوي .پرداخته اند)و تاكيد علمي

.هاي علمي و وجود مديري با نفوذ، با كارايي فردي و گروهي معلمان رابطه بسيار قوي داردجنبه

هرانت دخ يهـا انتاني بين دبيرسـ   ازم س تالم س هسايقدر تحقيقي با عنوان م    ) 1383(مژگان افشاري   

ايـن  .  دبيـران پرداختـه اسـت   اهدگ از ديرانهر ته شـ رورش پوزش آم5هطـق ن ماعيفت و غيـر ان    دولتي

5هطـق ن ماعيفت دولتـي و غيـر ان  هرانت دخايهن ات دبيرسـ  بينانيازم ستالم سهسايق مدفا ه  ب تحقيق

اريآمونهمن: گيريهونم ن روش.ترف گورت صانيازماد سع و ابطوح در س  هسايق م ند و اي   ش امجان

ر ف ن200 و  دولتي هرانت دخايهان ت دبيرسر از دبيرانف ن200. داشبر دبير مي ف ن400لام تحقيق ش  ناي

.ددن شـ باخت انادفيص ت گيـري هونم نق طريه ب5هطقن ماعيفت غير انهرانت دخايهان  ترسي دب از دبيران 

ــق از نشژوه پروش ــوصــيفي توع تحقي ــه و از روشت اس ــياب ي زمين ــز س ــهتسود ج ني زار  اب.ت اس

ظــر  در ن دبيــرانروهر دو گ هراي بدي واحهامنشرســ پات اطــالع آوريعمظــور جن مه بگيــريدازهان

.ت اسـ ده شـ اسبت اقOHIهامنشرسـ  پناي. داشب سوال مي 48 داراياًعم ج همانشرس پ ن اي .ده ش هترفگ

ــيفي تاري آمايها از روشه داده و تحليـــلهزيج ت جهـــتشژوه پطـــرح ــوصـ ن و از ايادهفت اسـ

ا از  هنيگ ميـان  بـين اوتف تهسايقر مظـو ن مه و همچنـين ب  همبـستگي بري ضهباسح م ته ج اتاطالع

تالم سـ  بـين ه مـي دهـد ك  انش ن تحقيـق جايت كلـي ن  نتيجـه .د شـ ادهفت اسـ t)ونآزم (اطيبنتار اس آم

دارد و ود ن وجادارينع ماوتف ت5هطـق ن م-اعيفت و غيـر ان   تـي  دول هرانت دخ ايهان  ترسـ ي دب -انيازمس

اد ع فنـي و اب طـح  در سـ اعيفت و غيـر ان  دولتـي هرانت دخ ايهانت دبيرسـ  انيازم سـ  تالم بين س  همچنين

-اتراع م-يدهتاخسـ  ( آنهان گهاد س ع و اب  يتريدي م طحو در س  ) اكيد علمي  و ت  هيروح ( آن هاندوگ

.  و در سطح نهادي و بعد يگانگي نهادي آن تفاوت معناداري وجود ندارد)اتانك و امعابن متايمح

هاي سالم و الزمه توسعه و رشد هر جامعه اي داشتن سازمانبنابراين با توجه به مطالب گفته شده 

 كـه از    بنابراين شرط همگام بودن و هماهنگ عمل كردن سازمان يـا سيـستم ايـن اسـت                .پويا است 

. ويژگي هاي الزم و كافي يك سازمان سالم برخوردار باشد

هـا و شـايد     هاي جامعه، نظام آموزشي است، كه به اكثر قريب به اتفـاق سـازمان             يكي از سازمان  

شـناخت سـالمت سـازماني    . هاي ديگـر جامعـه اثـر مـي گـذارد     و در سازمان  همه آنها مربوط است   

آموزشـي و تربيتـي و اداري مـدارس و نيـز پـيش بينـي كننـده        مدارس مي تواند تسهيل كننده امور      

اثربخشي فعاليت هاي مدارس باشد و باعث اجراي برنامه ها به صورت علمي و كارشناسانه و پرهيز    
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براي توسعه و پيشرفت، چاره اي جـز شـناخت علمـي و دقيـق سـالمت          . از اعمال غير مدبرانه گردد    

). 5، 1379عليمرادي،(سازماني محيط آموزشي نيست

براي رسـيدن و اجـراي موفقيـت    در سازمان آموزش و پرورش با توجه به حساسيت اين سازمان،

وجود نيروي انساني سـالم نقـش   وسايل و فناوري،عالوه بر منابع مالي،آميز هر فعاليت آموزشي،

و بـه نظـر  » اسـت سـالم  عقل سالم در بـدن  «نياكان ما بر اين باور بوده اند كه      . اساسي را ايفا مي كند    

كـار سـالم در سـازمان    «ها نيز تسري داد و گفـت      كهن را به سازمان    ةمي توان اين گفت   رسد كه   مي

آن چنان كه تندرستي در انسان موجب نشاط، سر زندگي و تالش مي شـود، سـالمت                 . »سالم است 

 و دستيابي   سازماني نيز سبب ايجاد محيطي دلپذير براي كار و كوشش، باال رفتن روحيه سازندگي،             

). 9، 1385لنچيوني،(به اهداف سازماني خواهد شد 

 جايگــاه شايــسته اي را در ،مطــرح اســت» ســالمت ســازماني«واقعيتــي كــه امــروز، تحــت عنــوان 

هـاي كـاري    واژه سـالمت سـازماني بـراي بررسـي محـيط          . ها به خود اختصاص داده اسـت      سازمان

بنـابراين بـا توجـه    .تي سازمان در مدارس استمدارس ابداع شده و در پي بررسي ابعاد حساس حيا      

عملكرد در اكثركشورهاي جهان به اهميت و ضرورت تحقيقاتي كه در رابطه با سالمت سازماني و       

 تحقيـق  ،خصوص كشورمان انجام پذيرفته است و با الهام به آنچه كـه در بـاال بـه آن اشـاره شـد        ه  ب

هاي دولتي ايران بـا      دو متغيير در يكي از سازمان      حاضر براي اولين بار در پي بررسي رابطه بين اين         

.باشدنام آموزش و پرورش مي

لذا اهميت و ضرورت آن احساس مي شود تا با انجام اين تحقيق بتوانيم شاهد موفقيت روزافزون 

تري برداريممديران و معلمان آموزش و پرورش بوده و نيز گامي در راستاي تحقق اهداف بزرگ

 به طور كلي مي توان گفت كه با انجام .بخشداند فعاليت هاي خود را استمرار وتداوم و سازمان بتو

بنابراين .گونه پروژه ها مي توان الگويي موفقيت آميز از مدارس و بالطبع جامعه را ترسيم كرداين

نتايج اين تحقيق مي تواند مورد استفاده مسئوالن و برنامه ريزان وزارت آموزش و پرورش در 

خاذ خط مشي هاي مناسب تربيتي ـ آموزشي در جهت ايجاد و تقويت محيطي سالم قرار ات

گيرد،كه اين خود زمينه ساز عالقه به پيشرفت و موفقيت مديران در مدارس بوده و بستر مناسب 

. د و تعالي مدارس مهيا خواهد ساختاجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در جهت رش
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طة بين سالمت سازماني مدارس با عملكرد مديران مورد در اين پژوهش سعي شده است راب

به عبارتي تحقيق حاضر در پي پاسخگويي به اين سؤال است كه سالمت سازماني .بررسي قرار دهد

چه رابطه اي با عملكرد مديران مدارس مقاطع سه گانه تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان مراغه 

اساس نظريه پارسونز در سه بعد اصلي و هر بعد در دارد؟ براي اين منظور، سالمت سازماني بر

:هايي به شرح زيرمؤلفه

:سطح نهادي)الف
هايي عبارت است ازتوانايي مدرسه براي تطابق با محيط و سازش با روش؛يگانگي نهادي-1

مدارسي كه داراي يگانگي هستند از تقاضاهاي غير .است كه سالمت برنامه آموزشي را حفظ كند

و به طور موفقيت آميزي با نيروهاي بيروني مخرب سازش  والدين و محل در امان مي باشندمعقول

.كند

:سطح اداري)ب
ترغيب مدير با نفوذ،.ها استعبارت از توانايي وي به تاثير درتصميمات مافوقنفوذ مدير؛-2

عمل خود و در فكراما در عين حال،رئيس ناحيه به طور اثر بخش كار مي كندباكننده بوده و

.استقالل دارد

مالحظه گري . رعايت؛ عبارت است از رفتار مديري است كه باز، دوستانه و حمايتي مي باشد-3

مالحظه گري به معناي . بازتاب رفتار حاكي از احترام، اعتماد متقابل و همكاري و پشتيباني است

 صادقانه نسبت به معلمان به مالطفت و خوشرويي مصنوعي و حساب گرانه نيست، بلكه توجه

.عنوان همكاران حرفه اي است

ساخت دهي؛ رفتاري است كه مدير به طور واضح انتظارات كار، استانداردهاي عملكرد و -4

.رويه ها را صراحتاّ تعيين مي كند

و وسايل الزم و عبارت است از ميزان تهيه مواد؛)تامين و به كارگيري منابع(حمايت منابع-5

بنابراين توجه .و وسايل اضافي ديگر كه به راحتي قابل حصول است.رد درخواست معلمانمو

و تجهيزات آموزشي الزم به چه از نظر موادفضاي آموزشي ومديران به حمايت منابع چه از نظر

.نظر مي رسد



88888888 زمستان زمستان زمستان زمستان---- شماره دوم شماره دوم شماره دوم شماره دوم----مديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيتحقيقات تحقيقات تحقيقات تحقيقات فصلنامة فصلنامة فصلنامة فصلنامة  180

:سطح فني)ج
 هيئت آموزشي را روحيه؛ عبارت است از اطمينان، همدردي، اعتماد و احساس انجام كار كه-6

معلمان احساس خوبي به يكديگر داشته و در عين حال احساس مي كنندكه كار . فرا گرفته است

.خوبي انجام مي دهنده خود را ب

تاكيد علمي؛ عبارت است از فشار مدرسه براي كسب موفقيت و يادگيري  دانش آموزان -7

اي دانش آموزان وضع شده است؛اهداف علمي سطح باال ولي قابل حصول بر. اشاره مي كند

محيط يادگيري، منظم و جدي است؛ معلمان به توانايي دانش آموزان براي موفقيت در يادگيري 

اعتقاد دارند؛ و دانش آموزان نيز سخت كار كرده و به آنهايي كه از نظر علمي پيشرفت خوبي 

).454-451، 1382هوي و ميسكل ،(ل هستند ئدارند، احترام قا

 رابطه هر يك از ابعاد سالمت سازماني مدارس با عملكرد مديران مقاطع سه گانه  تعريف هابا اين

طور كلي تحقيق ه ب. گيردمي تحصيلي در آموزش و پرورش شهرستان مراغه مورد بررسي قرار 

سالمت سازماني چه رابطه اي با عملكرد مديران :حاضر در پي پاسخگويي به سؤال زير است

 گانه تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان مراغه دارد؟مدارس مقاطع سه

  هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي رابطه سالمت سازماني مدارس با عملكرد مديران مدارس 

مقاطع سه گانه تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان مراغه است و در راستاي اين هدف، اهداف 

.زير نيز دنبال مي شود 

سالمت سطح نهادي سازماني مدارس با عملكرد مديران مدارس  بررسي و تعيين رابطه ميزان -1

.مقاطع سه گانه تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان مراغه

 بررسي و تعيين رابطه ميزان سالمت سطح اداري سازماني مدارس با عملكرد مديران مدارس -2

.مقاطع سه گانه تحصيلي آموزش وپرورش شهرستان مراغه

 ميزان سالمت سطح فني سازماني مدارس با عملكرد مديران  مدارس  بررسي و تعيين رابطه-3

.مقاطع سه گانه تحصيلي آموزش وپرورش شهرستان مراغه

: و اهداف كاربردي اين تحقيق عبارتند از

 بررسي و اندازه گيري ميزان سالمت سازماني در مدارس مقاطع سه گانه تحصيلي آموزش -1

.وپرورش شهرستان مراغه
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پرورش شهرستان گانه تحصيلي آموزش ومديران مدارس مقاطع سهبي عملكرد درارزيا-2

.مراغه

. ايجاد جو سالم سازماني و تشريك مساعي بين معلمان، مديران و دانش آموزان مي شود-3

سطح باالتر موثر بوده ورد در ـــ حفظ استانداردهاي عملكدر بهبود آموزشي و يادگيري و-4

.نظم وجدي است و دانش آموزان با انگيزه بيشتري به يادگيري سوق مي يابندمحيط يادگيري م

روش شناسي تحقيق
جامعه آماري تحقيق . تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي و از حيث روش، پيمايشي است

248حاضر مديران سه مقطع تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان مراغه مي باشد كه تعداد آنها 

. با توجه به محدود بودن جامعه آماري،كل جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفته است.نفراست

براي جمع آوري اطالعات از .عنوان نمونه آماري در نظر گرفنه شده به عبارتي كل جامعه آماري ب

نمونه آماري و به منظور آزمون فرضيه هاي تنظيم شده اين تحقيق، از دو پرسشنامه اي كه با توجه 

پرسشنامه تنظيم شده .ده استشه متغيرهاي تحقيق و عملياتي نمودن آنها تنظيم شده، استفاده ب

در. بر اساس ابعاد معرفي شده توسط پارسونز استوار استجهت اندازه گيري سالمت سازماني،

 سؤال 28پرسشنامه عملكرد، عملكرد در چهار بعد؛ اداري و مالي، آموزشي، پرورشي و ارتباطي با 

.ورد سنجش قرار مي گيردم

در اين تحقيق براي مشخص كردن روايي ابزار جمع آوري اطالعات از روايي نمادي يا صـوري     

 نفر از آزمـون آلفـاي       35براي آزمون پايايي پرسشنامه ها با يك مطالعه مقدماتي روي           .شداستفاده  

و 911/0 سـالمت سـازماني    ميزان پايـايي پرسـشنامه    .  استفاده شده است   SPSSكرونباخ با نرم افزار   

 سـؤاالت   مقدار اين آماره ها نشان مي دهـد كـه اوالً          . بدست آمد 950/0پرسشنامه عملكرد مديران    

پرسشنامه هاي سـالمت سـازماني و عملكـرد         دو پرسشنامه همبستگي بااليي با يكديگر دارند و ثانياً        

.مديران از پايايي بااليي برخوردار مي باشند

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

.950 28

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

.911 40
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هاي به منظور تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده از پرسشنامه هاي جمع آوري شده از روش

هاي داده شـده  وصيف پاسخبدين ترتيب كه براي ت. آماري توصيفي و استنباطي استفاده شده است  

هاي مربوط به هر يـك از  به سؤاالت پرسشنامه تحقيق از جدول هاي توزيع فراواني و درصد پاسخ 

براي نشان دادن بعضي از داده هاي آماري به صورت مجـسم، از نمودارهـاي               . سؤاالت استفاده شد  

تحقيـق، آزمـون    ستوني اسـتفاده گرديـده اسـت و در سـطح اسـتنباطي بـراي آزمـون فرضـيه هـاي                      

.   پيرسون مورد استفاده قرار گرفته استrهمبستگي

و نتايج تحقيقيافته ها
 بين ميزان سالمت سطح نهادي سازماني مدارس و عملكرد مديران مدارس مقاطع سه گانه -1

.مراغه رابطه معني داري وجود داردتحصيلي آموزش و پرورش شهرستان 

رس و عملكرد مديران مدارس مقاطع سه گانه تحصيلي  بين ميزان يگانگي نهادي مدا-1-1

.مراغه رابطه معني داري وجود داردآموزش و پرورش شهرستان 

 بين ميزان سالمت سطح اداري سازماني مدارس و عملكرد مديران مدارس مقاطع سه گانه -2

. تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان مراغه رابطه معني داري وجود دارد

ن مراعات و عملكرد مديران مدارس مقاطع سه گانه تحصيلي آموزش و پرورش  بين ميزا-2-1

.مراغه رابطه معني داري وجود داردشهرستان 

 بين ميزان ساخت دهي و عملكرد مديران مدارس مقاطع سه گانه تحصيلي آموزش و -2-2

.مراغه رابطه معني داري وجود داردپرورش شهرستان 

ارگيري منابع و عملكرد مديران مدارس مقاطع سه گانه تحصيلي  بين ميزان تامين و به ك-2-3

.مراغه رابطه معني داري وجود داردآموزش و پرورش شهرستان 

 بين ميزان نفوذ مدير و عملكرد مديران مدارس مقاطع سه گانه تحصيلي آموزش و پرورش -2-4

.مراغه رابطه معني داري وجود داردشهرستان 

 فني سازماني مدارس و عملكرد مديران مدارس مقاطع سه گانه  بين ميزان سالمت سطح-3

.مراغه رابطه معني داري وجود داردتحصيلي آموزش و پرورش شهرستان 
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 بين ميزان روحيه و عملكرد مديران مدارس مقاطع سه گانه تحصيلي آموزش و پرورش -3-1

.مراغه رابطه معني داري وجود داردشهرستان 

 علمي و عملكرد مديران مدارس مقاطع سه گانه تحصيلي آموزش و  بين ميزان تاكيد-3-2

.مراغه رابطه معني داري وجود داردپرورش شهرستان 

اساس نتايج به دست آمده از بررسي سئواالت، با استفاده از آمار استنباطي فرضيه هاي تحقيق بر

مون فرضيه هاي تحقيق به اين صورت كه براي آز. مورد آزمون قرار گرفته تا رد يا تاييد شود

.پيرسون استفاده شدrحاضر از آزمون همبستگي

 و فرضيه هاي فرعي3و2و1آزمون فرضيه هاي .1جدول شماره

ضريب همبستگي پيرسون مقدار معني داري فرضيه ها

019/0 765/0 1فرضيه 

019/0 765/0 1-1فرضيه 

741/0 000/0 2فرضيه 

656/0 000/0 2-1فرضيه 

654/0 000/0 2-2فرضيه 

591/0 000/0 2-3فرضيه 

458/0 000/0 2-4فرضيه 

739/0 000/0 3فرضيه 

642/0 000/0 3-1فرضيه

701/0 000/0 3-2فرضيه 
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 آماره هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقيق.2جدول شماره

بحث و تفسير
 دامنه اي، سطح در سطح معني داري دو مشاهده مي شود، 1گونه كه در جدول شماره     همان

 پيرسون براي بررسي رابطه بين دو متغير سالمت سطح نهادي و rمعني داري آزمون همبستگي 

تر  كه حداقل سطح معني داري است، بزرگ05/0 بوده و اين سطح از 765/0عملكرد مديران 

113/0ز باشد و اين مقدار ا مي019/0پيرسون محاسبه شده كه r باشد و نيز با توجه به  مقدارمي

تر مي باشد، لذا فرض  كوچك247 و درجه آزادي 95/0مقدار بحراني پيرسون در سطح اطمينان 

H1 رد و فرض Hoبه . پس وجود رابطه معني دار بين اين دو متغير رد مي شود.  تائيد مي گردد

بين ميزان سالمت سطح نهادي سازماني مدارس و عملكرد مديران مدارس مقاطع سه گانه عبارتي 

.داردنمراغه رابطه معني داري وجود تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان

در سطح معني داري دو دامنه اي، سطح  مشاهده مي شود، 1گونه كه در جدول شماره همان

 بررسي رابطه بين دو متغير سالمت سطح اداري و  پيرسون برايrمعني داري آزمون همبستگي 

تر  كه حداقل سطح معني داري است،كوچك05/0 بوده و اين سطح از 000/0عملكرد مديران 

 مقدار 113/0باشد و اين مقدار از  مي741/0پيرسون محاسبه شده كه r و نيز با توجه به مقدار است

 تائيد و H1، لذا فرض استتر  بزرگ247ادي  و درجه آز95/0بحراني پيرسون در سطح اطمينان 
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تعداد248248248248248248248248248248248

بدون پاسخ00000000000

ميانگين79/10404/2140/2344/4429/1242/1043/1679/1492/5382/1282/12

ميانه00/10700/2100/2400/4500/1200/1100/1700/1500/5500/1300/13

مد1052129461292014561313

انحراف معيار992/18417/4998/3667/7863/2265/3247/3573/3402/10839/2839/2

ريانسوا690/360508/19982/12782/58199/8657/10545/10768/12192/108057/8057/8

رتبه9618193415121314481414

حداقل4410122454762877

حداكثر14028315820162020762121
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به عبارتي بين . پس وجود رابطه معني دار بين اين دو متغير به تائيد مي رسد. شود رد مي Hoفرض 

ميزان سالمت سطح اداري سازماني مدارس و عملكرد مديران مدارس مقاطع سه گانه تحصيلي 

. د دارد آموزش و پرورش شهرستان مراغه رابطه معني داري وجو

در سطح معني داري دو دامنه اي، سطح  مشاهده مي شود، 1گونه كه در جدول شماره        همان

 پيرسـون بـراي بررسـي رابطـه بـين دو متغيـر سـالمت سـطح فنـي و           rمعني داري آزمون همبستگي     

تـر   كه حداقل سـطح معنـي داري اسـت،كوچك     05/0 بوده و اين سطح از       000/0عملكرد مديران   

113/0باشـد و ايـن مقـدار از     مـي 739/0پيرسون محاسبه شده كـه rاشد و نيز با توجه به مقدار بمي

H1، لـذا فـرض      استتر   بزرگ 247 و درجه آزادي     95/0مقدار بحراني پيرسون در سطح اطمينان       

بـه  . پس وجود رابطه معني دار بين اين دو متغير بـه تائيـد مـي رسـد      . شود رد  مي     Hoتائيد و فرض    

رتي بين ميزان سالمت سطح فني سازماني مدارس و عملكرد مـديران مـدارس مقـاطع سـه گانـه                عبا

.تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان مراغه رابطه معني داري وجود دارد 

و يگانگي نهادي بنابراين فرضيه اول و فرعي آن رد و نشان داده شدكه بين سالمت سطح اداري 

 يعني ،ري وجود ندارد و فرضيه دوم و فرعي هاي آن تائيد شد، تفاوت معني دابا عملكرد مديران

در سطح اداري كه شامل ميزان نفوذ، رعايت، ساخت دهي و بكارگيري منابع مي باشد با عملكرد 

يعني در سطح فني ،فرعي هاي آن تائيد شدتفاوت معني داري وجود داردو فرضيه سوم ومديران،

و نشان داده شدكه بين آنها رابطه معني داري وجود تائيدشدعلمي مي باتاكيدكه شامل روحيه و

.دارد

نتيجه گيري
: نتايج حاصل از بررسي و آزمون فرضيه هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد

 سـؤال مربـوط بـه سـالمت      6 سؤال پرسشنامه ها كه تركيبي از        34وسيله  ه   اين فرضيه ب   :1فرضيه

با توجـه بـه نتـايج    . گيري شده است  يران مي باشد، اندازه    سؤال مربوط به عملكرد مد     28سازماني و   

تر از حداقل سطح معني داري است، لـذا          بدست آمده كه سطح معني داري آزمون پيرسون بزرگ        

وجود رابطه معني داري بين ميزان سالمت سطح نهادي سازمان و عملكرد مـديران مـدارس مقـاطع                   

.شودغه رد مي سه گانه تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان مرا
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 سـؤال پرسـشنامه     6سـؤال پرسـشنامه هـا كـه تركيبـي از            34وسـيله   ه  اين فرضيه بـ   : 1-1فرضيه  

بـا توجـه    . گيري شده است   سئوال پرسشنامه عملكرد مديران مي باشد، اندازه       28سالمت سازماني و    

داري تـر از حـداقل سـطح معنـي     به نتايج بدست آمده كه سطح معني داري آزمون پيرسون بزرگ        

است، لذا وجود رابطه معني داري بين ميزان يگانگي نهادي توسط مديران مدارس مقاطع  سه گانـه     

.شودتحصيلي آموزش و پرورش شهرستان مراغه و عملكرد  آنان رد مي 

 سؤال پرسشنامه سـالمت     19 سؤال پرسشنامه ها كه تركيبي از          47وسيلهه   اين فرضيه ب   :2فرضيه  

با توجـه بـه نتـايج    . گيري شده است  پرسشنامه عملكرد مديران مي باشد، اندازه      سؤال   28سازماني و   

تر از حـداقل سـطح معنـي داري اسـت،     بدست آمده كه سطح معني داري آزمون پيرسون كوچك 

لذا وجود رابطه معني داري بين ميـزان سـالمت سـطح اداري سـازمان و عملكـرد مـديران مـدارس                      

همچنـين بـا توجـه بـه        . پرورش شهرستان مراغه تائيد مي گردد     مقاطع  سه گانه تحصيلي آموزش و        

) عملكرد مديران مـدارس   ( درصد از واريانس متغير وابسته     9/54مقدار ضريب تعيين محاسبه شده،      

.       وسيله  متغيير مستقل سالمت سطح اداري سازماني مدارس تبيين مي گردده ب

 سـؤال پرسـشنامه    5نامه هـا كـه تركيبـي از            سـؤال پرسـش    33وسـيله   ه   اين فرضيه ب   :1-2فرضيه  

با توجه به . گيري شده است سؤال پرسشنامه عملكرد مديران مي باشد، اندازه     28سالمت سازماني و    

تـر از حـداقل سـطح معنـي داري     نتايج بدست آمده كه سطح معني داري آزمون پيرسون كوچـك    

يران مدارس مقاطع سه گانه تحصيلي است، لذا وجود رابطه معني داري بين ميزان رعايت توسط مد  

همچنين با توجه به مقدار ضريب   . شودآموزش و پرورش شهرستان مراغه و عملكرد آنان تائيد مي           

وسـيله  بـه  ) عملكـرد مـديران مـدارس     ( درصد از واريانس متغيـر وابـسته       03/43تعيين محاسبه شده،    

.شودمتغيير مستقل ميزان مراعات سازماني مدارس تبيين مي 

 سؤال پرسشنامه سالمت 5 سؤال پرسشنامه ها كه تركيبي از 33وسيلهه  اين فرضيه ب   :2-2ضيه  فر

با توجـه بـه نتـايج    . گيري شده است   سؤال پرسشنامه عملكرد مديران مي باشد، اندازه       28سازماني و   

تر از حـداقل سـطح معنـي داري اسـت،     بدست آمده كه سطح معني داري آزمون پيرسون كوچك 

رابطه معني داري بين ميزان ساخت دهي توسط مديران مدارس مقاطع سه گانه تحـصيلي            لذا وجود   

همچنين با توجه به مقدار ضريب   . دشوآموزش و پرورش شهرستان مراغه و عملكرد آنان تائيد مي           
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وسـيله  ه بـ ) عملكـرد مـديران مـدارس     ( درصد از واريانس متغيـر وابـسته       77/42تعيين محاسبه شده،    

.شوديزان ساخت دهي سازماني مدارس تبيين مي متغيير مستقل م

 سؤال پرسشنامه سالمت 4 سؤال پرسشنامه ها كه تركيبي از 32وسيلهه  اين فرضيه ب   :3-2فرضيه  

با توجـه بـه نتـايج    . گيري شده است   سؤال پرسشنامه عملكرد مديران مي باشد، اندازه       28سازماني و   

تر از حـداقل سـطح معنـي داري اسـت،     يرسون كوچكبدست آمده كه سطح معني داري آزمون پ 

لذا وجود رابطه معني داري بين ميزان تامين و به كارگيري منابع توسط مديران مدارس مقـاطع سـه                   

همچنين با توجـه    . گانه تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان مراغه و عملكرد آنان تائيد مي گردد            

عملكـرد مـديران   (از واريـانس متغيـر وابـسته     درصـد    92/34به مقدار ضريب تعيين محاسـبه شـده،         

.شودبوسيله متغيير مستقل ميزان تامين و به كارگيري منابع سازماني مدارس تبيين مي ) مدارس

 سـؤال در پرسـشنامه   5 سؤال پرسـشنامه هـا كـه تركيبـي از       33وسيلهه   اين فرضيه ب   :4-2فرضيه  

با توجـه بـه نتـايج       . گيري شده است  باشد، اندازه سؤال پرسشنامه عملكرد مي     28سالمت سازماني و    

تر از حـداقل سـطح معنـي داري اسـت،     بدست آمده كه سطح معني داري آزمون پيرسون كوچك 

لذا وجود رابطه معني داري بين ميزان نفوذ مديران مـدارس مقـاطع سـه گانـه تحـصيلي آمـوزش و                      

 بـا توجـه بـه مقـدار ضـريب تعيـين        همچنين. شودپرورش شهرستان مراغه و عملكرد آنان تائيد مي         

وسـيله متغييـر   ه بـ ) عملكـرد مـديران مـدارس   ( درصد از واريانس متغير وابسته  97/20محاسبه شده،   

.     مستقل ميزان نفوذ سازماني مدارس تبيين مي گردد

 سؤال پرسـشنامه سـالمت     15 سؤال پرسشنامه ها كه تركيبي از        43وسيلهه   اين فرضيه ب   :3فرضيه  

با توجـه بـه نتـايج    . گيري شده است   سؤال پرسشنامه عملكرد مديران مي باشد، اندازه       28 و   سازماني

تر از حـداقل سـطح معنـي داري اسـت،     بدست آمده كه سطح معني داري آزمون پيرسون كوچك 

لذا وجود رابطه معني داري بين ميزان سالمت سطح فني سازمان و عملكرد مديران مـدارس مقـاطع            

همچنـين بـا توجـه بـه مقـدار          . دشـو آموزش و پرورش شهرستان مراغه تائيد مـي         سه گانه تحصيلي    

بوسيله ) عملكرد مديران مدارس( درصد از واريانس متغير وابسته61/54ضريب تعيين محاسبه شده،  

.       متغيير مستقل سالمت سطح فني سازماني مدارس تبيين مي گردد

 سـؤال در پرسـشنامه   8نامه هـا كـه تركيبـي از     سـؤال پرسـش    36وسيلهه   اين فرضيه ب   :1-3فرضيه  

با توجه بـه نتـايج      . گيري شده است   سؤال پرسشنامه عملكرد مي باشد، اندازه      28سالمت سازماني و    
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تر از حـداقل سـطح معنـي داري اسـت،     بدست آمده كه سطح معني داري آزمون پيرسون كوچك 

 مقاطع سـه گانـه تحـصيلي آمـوزش و     لذا وجود رابطه معني داري بين ميزان روحيه مديران مدارس    

همچنين بـا توجـه بـه مقـدار ضـريب تعيـين        . دشوپرورش شهرستان مراغه و عملكرد آنان تائيد مي         

بوسيله متغيير مستقل ) عملكرد مديران مدارس( درصد از واريانس متغير وابسته     21/41محاسبه شده،   

.       ميزان روحيه سازماني مدارس تبيين مي گردد

 سـؤال در پرسـشنامه   7 سؤال پرسشنامه هـا كـه تركيبـي از         35وسيلهه   اين فرضيه ب   :2-3فرضيه  

با توجه به . گيري شده است سؤال پرسشنامه عملكرد مديران مي باشد، اندازه     28سالمت سازماني و    

تـر از حـداقل سـطح معنـي داري     نتايج بدست آمده كه سطح معني داري آزمون پيرسون كوچـك    

ابطه معني داري بين ميزان تاكيد علمي توسط مـديران مـدارس مقـاطع سـه گانـه               است، لذا وجود ر   

همچنـين بـا توجـه بـه       .دشـو تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان مراغه و عملكرد آنان تائيد مـي             

) عملكرد مديران مدارس  ( درصد از واريانس متغير وابسته     14/49مقدار ضريب تعيين محاسبه شده،      

.زان تاكيد علمي  سازماني مدارس تبيين مي گرددبوسيله متغيير مستقل مي

پيشنهادها
:گردد       در تحقيق حاضر پيشنهادها به دو منظور ارائه مي

:پيشنهادها در راستاي نتايج تحقيق) الف
دهد بين سالمت سطح اداري و فني سازماني مدارس كه نتايج تحقيق نشان مي       با توجه به اين

 در مقاطح سه گانه تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان مراغه رابطه معني داري و عملكرد مديران

وجود دارد و از آنجايي كه هر چه سالمت سازماني مدارس باال باشند بر عملكرد مديران بيشتر 

كه  عملكرد مديران به منظور رسيدن و جامعه عمل پوشاندن بنابراين براي اين. تاثير خواهد داشت

در اين . اني، موثر واقع شود، الزم است كه به سالمت سازماني مدارس توجه گرددبه اهداف سازم

راستا براي ارتقاء و تقويت سالمت سازماني در مقاطع  سه گانه تحصيلي آموزش و پرورش مراغه 

: راهكارهاي زير پيشنهاد مي گردد
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تقويت سالمت سطح اداري سازماني مدارس. 1
طح اداري سازماني مدارس با توجه به نتايج تحقيق به دست آمده كه        براي تقويت سالمت س

: راهكارهاي زير پيشنهاد مي شود،منجر به بهبود عملكرد مديران مدارس خواهد شد

):مديرنفوذ( داشتن مدير بانفوذ در مدرسه1-1

ه مـدير و    در مدارس داراي جو سالم، باز و پويا روحيه معلمان و كاركنان و درجـه اعتمادشـان بـ                  

پس بايد توجه داشـت كـه ايجـاد جـوي بـاز و سـازنده از       . همكاران و ميزان تعهد سازماني باالست    

.  زيرا چنين جـوي ارتبـاط بـااليي بـا معيارهـاي اثربخـشي سـازمان دارد           ،وظايف اساسي مدير است   

هـاي مدارس سالم، خواهان مديراني با نفـوذ هـستند، مـديران ايـن مـدارس الزم اسـت بـا ويژگـي              

سازمان سالم آشنايي كامل داشته باشند و خود افرادي متخصص و رهبر در زمينه كاريـشان باشـند،                

رفتن بهداشت رواني اعضاي مدرسه رهبر بودن مدير سبب ايجاد روحيه علمي، وظيفه شناسي و باال

. شده، كارايي فردي و گروهي معلمان را افزايش مي دهد

:) ت منابعحماي(تقويت و بكارگيري منابع2-1
زمينه هايي را فـراهم آورنـد تـا     تربيت تمهيدات، امكانات ودست اندر كاران تعليم ومسؤالن و

سالمت سازماني فراهم شده تا شاهد افزايش كـارايي، اثربخـشي مـدارس و در نهايـت دسـتيابي بـه          

ن آسيب شناسي هاي سالمت سازماني در كليـه مـدارس و رفـع ايـ              .اهداف آموزش وپرورش باشيم   

براي تدريس معلمان ابزار و  .عوامل با فراهم آوردن امكاناتي الزم و ضروري مدارس صورت گيرد          

بنابراين توجه مديران به حمايت منابع چه   . لوازم ضروري جهت تدريس در دسترس آنها قرار گيرد        

.از نظر فضاي آموزشي و چه از نظر مواد و تجهيزات آموزشي الزم به نظر مي رسد

:)ساخت دهي(ساختار انعطاف پذير داشتن 3-1
براي نهادينه شدن عملكرد بهتر از طريق سالمت سازماني، يك سـاختار قـانوني و انعطـاف پـذير                   

براي تشويق مديران و معلمان بـه منظـور بهبـود ارائـه خـدمات ايجـاد شـود و اسـتانداردهاي دقيـق                        

.عملكرد و رويه هاي كاري براي همه كاركنان مشخص شود

):مراعات(ويت حمايتي بودن رفتار مديرتق4-1
تدابيري اتخاذ شود كه مديران در محيط كاري خود بتوانند روابـط صـميمي وتـوام بـا همكـاري             

فضايي همراه .معلمان برقرار سازند و از موقعيت ها وكارهاي برجسته يكديگر قدرداني به عمل آيد
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احساس مهم بودن، لياقت و شايستگي در       همچنين  با احساس اطمينان، اعتماد، همدردي ودوستي و      

درچنـين محيطـي همكـاران همـديگر را دوسـت         .بين همكاران و مديران و معلمان به وجود آورند        

دارند و اين دوستي و محبت را  به يكديگر ابراز مي كنند و با ميل و رغبت به انجام وظـايف خـود               

.مي پردازند و به محيط كار و شغلشان افتخار مي كنند

شنهاد مي شود محيطي سرشار از اعتماد، امنيت و محبت بي قيد و شرط، احساس تعلق و توجـه            پي

وجـود  .  ايجاد شود  ،هاي پرورش و عملكرد كاركنان است     و صميميت كه يكي از مؤثرترين روش      

اطمينان  به كاركنان كمك مي كند آنها نسبت بـه خـود و توانـايي هايـشان اعتقـاد پيـدا كـرده، بـا                    

ي هاي خود را بپذيرند و همچنين جرأت مقابله با مشكالت را داشته باشند و آنها را در جرأت كاست

مديران مدارس به وضعيت بهداشت رواني و جسمي، امنيت .راه رسيدن به اهداف مصمم مي سازد

معلمان توجه بيشتري كنند و اقـدامات الزم را  ... شغلي، روحيه، مشاركت، تخصص فني، انگيزش و    

براي نهادينه شدن عملكـرد بهتـر از طريـق سـالمت     .بهبود اين موارد انجام دهندوايشدرجهت افز

و معلمـان بـه منظـور بهبـود ارائـه      يك ساختار قانوني و انعطاف پذيربراي تشويق مـديران       سازماني،

با  بررسي تطبيقي عملكرد و سالمت سازماني در تمامي سازمان هاي آموزشي             .خدمات ايجاد شود  

ازمان ها با پـر كـردن پرسـشنامه سـالمت سـازماني، از وضـعيت سـالمتي سـازماني خـود                     هر ساله س  

.كنندآگاهي پيدا

تقويت سالمت سطح فني سازماني مدارس. 2
براي تقويت سالمت سطح فني سازماني مدارس با توجه به نتايج تحقيق به دست آمده كـه منجـر      

: زير پيشنهاد مي شود راهكارهاي،به بهبود عملكرد مديران مدارس خواهد شد

):روحيه(تقويت روحيه همكاران توسط مدير1-2
ــا اســتفاده از مــشاركت دادن اعــضاي مدرســه درتــصميم گيــري وحــل     مــديران مــدارس بايــد ب

برگـزاري دوره هـاي     ،كمك به تامين نيازهـــاي جسمي و روانـي،       هاايجاد نظام پيشنهاد  تعارضات،

روزآمدي و استفاده از مشاوران و  روحيه خالقيت و نوآوري،آموزشي الزم شايسته ساالري، ايجاد

سازنده شوند تـا بتواننـد سـالمت سـازماني مدرسـه را تـضمين               نظران باعث ايجاد جو باز و     صاحب

.كنند
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وضعيت عملكرد سازماني به منابع داخلي       دائم اطالع رساني از    ةتالش براي راه اندازي يك شبك     

ژه با  تاكيد برعوامل تاثير گذار در مورد ارتباط ميان افراد سازماني و           و مراجع تصميم  گيرنده به وي      

بـراي مـديران  و معلمـان و كاركنـان آموزشـي             در خـصوص سـالمت سـازماني،      .سالمت سازماني 

. الن نيز از خالقيت و ابتكارآن ها استفاده كنندئو و ايده ها داده شود و مسهافرصت ارائه پيشنهاد

: سطح علمي مدرسه  افزايش و تقويت2-2
و نـد و خودشان آموزش هاي الزم را ببيند مديران براي افزايش عملكرد كاركنان شوپيشنهاد مي  

نظــران، در زمينــه مفهــوم و اهميــت ســالمت  ســازماني بــا اســتفاده از اســتادان دانــشگاه و صــاحب

ةريـق رتبـ  تـا بتواننـد از ايـن ط    ،  هاي آموزش ضمن خدمت براي مديران تدارك ديده شـود         كالس

.سالمت سازماني خود را ارتقاء دهند

اجراي برنامه ها يا راهبردهايي كه مستقيماً به افزايش عملكـرد مـديران منجـر مـي شـود، بايـد از                      

مديران مـي تواننـد جهـت آگـاهي از         .طريق آموزش هاي ضمن خدمت به آنها آموزش داده شود         

 به اثربخشي سيـستم مدرسـه بـا  اسـتفاده  از     سالمت سازماني مدرسه و رابطه آن با متغيرهاي مربوط   

ابزار سنجش سالمت سازماني و ابزار مربـوط بـه هـر يـك  از متغيرهـاي اثربخـشي تحقيـق كننـد و          

ةآگـاهي دادن بيـشتر  مـديران  دربـار    .اقدامات الزم را در جهت بهبود اثربخشي مدرسه انجام دهند 

ساني جهـت ايجـاد محـيط ومدرسـه اي سـالم            ابعاد سالمت سازماني با تمركز بر مـديريت منـابع انـ           

. ضروري مي باشد

:پيشنهادها براي محققان آتي) ب
 پيـشنهاد  .اين تحقيق مؤلفـه هـاي سـالمت سـازماني از ديـدگاه پارسـونز مـدنظر بـوده اسـت             در-1

نظـران بـراي سـنجش سـالمت سـازماني          صـاحب ديدگاه هاي سـاير   ازتحقيقات ديگر د در شومي

.استفاده شود

با توجه به اين كه در تحقيـق حاضـر، مـديران مقـاطع  سـه گانـه تحـصيلي آمـوزش و پـرورش                      -2

ه، در نظر گرفته شده است، پيشنهاد مي گـردد، محققـان بعـدي چنـين بررسـي را در             غشهرستان مرا 

ساير مناطق آموزش و پرورش استان انجام دهند، تا با مقايسه نتايج حاصل از تحقيقات مختلـف در                

. اطمينان و اعتماد بيشتر در بكارگيري نتايج، حاصل گردداين زمينه
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نيـز بررسـي    فرهنگ سازمان ارتباط سالمت سازماني با سايرعوامل شغلي چون رضايت شغلي و         -3

.شود

.عملكرد مديران از ديدگاه ساير افراد سازماني نيز مورد بررسي قرار گيرد-4
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