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 چکيده
ترین اهداف مشخص عصر ماست. این امر، مخصوصاً های آموزشی از مهمرشد و توسعه نظام

به مسئله مهم مبدل شده است. تقاضا برای آموزش و پرورش  توسعهدرحالدر کشورهای 

 مختلف که با افزایش تعداد دانش آموزان در سطوح یطوربهگیری پیدا کرده رشد چشم

ی گذارآموزشی، تأسیس مدارس و مراکز آموزشی جدید، استخدام معلمان بیشتر و سرمایه

تر ضرورت یافته است. هدف این پژوهش بررسی وظایف مدیران مدارس متوسطه دوم افزون

روش مطالعه در باشد. ها از دیدگاه دبیران میدخترانه شهر یاسوج و عملکرد مدیریتی آن

 های مربوطه از طریقآوری دادهو ابزار جمع مایشیاز نوع پی و تحلیلی یفیاین پژوهش توص

نفر  51که  نفری 541که از یک نمونه های گردآوری شده پرسشنامه صورت گرفته و داده

 به دستاطالعات  نفر در مدارس غیردولتی به عمل آمده است. 06در مدارس دولتی و 

به  تی استیودنتو با استفاده از آزمون  تحلیل مورد تجزیه و SPSSافزار نرم  آمده را با

های مهارت از نظر دهد کهنتایج حاصله از این مطالعه نشان می بررسی فرضیات پرداختیم.

، عملکرد 2840با میانگین  یردولتیغو در مدارس  3852مدیران در مدارس دولتی با میانگین 

، وظایف 2843با میانگین  یردولتیغو در مدارس  38.0مدیران در مدارس دولتی با میانگین 

را به خود اختصاص  2820 یردولتیغو در مدارس  3853مدیران در مدارس دولتی با میانگین 

از دیدگاه دبیران وظایف خود را بهتر  یردولتیغدهد مدیران مدارس نشان می ؛ کهاندداده

 دهند.از مدیران مدارس دولتی انجام می

 .، وظایف، دولتی، غیردولتیمدیران، مدارس :يديکل واژگان 
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  2 دکتر مهنوش عابدینی ، 1 آبادصدیقه باقرپورنجف

 .بندرعباس واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی، مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوی 5
 .دانشگاه فرهنگیان،تهران،ایران استادیار 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 صدیقه باقرپور نجف آباد

 

 یردولتيغمقایسه وظایف مدیران مدارس دخترانه متوسط دوم دولتی و 

 ها از دیدگاه دبيرانشهر یاسوج و عملکرد مدیریتی آن
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 مقدمه
رود که از دیر باز نقش اساس در تداوم و بقای یک پدیده عام، جزء الینفک زندگی اجتماعی به شمار می عنوانبهامروزه آموزش و پرورش 

های جامعه از طریق فرآیندهای پرورش و رتها و مهاها و رفتارها، دانشها، نگرشجوامع بشری ایفا کرده است. آداب و رسوم، اعتقادات و ارزش

های آموزشی های آن در جوامع مختلف تفاوت دارند ولی وجه مشترک بسیاری نیز میان نظاماند. هر چند، ویژگیآموزش قابل انتقال و دوام بوده

رش در جهان کنونی است. در اغلب کشورهای ها، حاکی از ضرورت و اهمیت روزافزون امر آموزش و پروشوند. پیدایی و گسترش این نظامیافت می

تر، تر باشد، به همان اندازه نظام آموزش و پرورش آن نقش مهماند. هر چه جامعه پیشرفتههای رسمی تشکل یافتهسازمان صورتبهجهان 

ای هتر است. رشد و توسعه نظامآن افزونآموزان تر، تعداد کارکنان و دانشتر، متنوعتر و دشوارتر بر عهده داشته و سازمان آن گستردهپیچیده

شده است. تقاضا برای آموزش و  ای مهم مبدلدر کشورهای جهان سوم به مسئله ویژهبهآموزشی یکی از وجوه مشخص عصر ماست. این امر، 

مدارس و مراکز جدید، استخدام آموزان در سطح مختلف آموزشی، تأسیس که با افزایش تعداد دانش طوریبهپیدا کرده،  ایسابقهبیش رشد پرو

طح ارتقای س منظوربهایجاد رقابت سالم بین مدارس و  باهدف غیرانتفاعیمدارس تر ضرورت یافته است. گذاری افزونمعلمان بیشتر و سرمایه

هستند که از طریق  مدارسی تعریف، در غیرانتفاعیمدارس  .کمی و کیفی آموزشی و پرورشی در نظام آموزش و پرورش کشور شکل گرفته است

 .شوندمیتحت نظارت آن وزارتخانه تأسیس و اداره  های عمومی وزارت آموزش و پرورش،ضوابط و دستورالعمل مطابق اهداف، مشارکت مردم،

 هرنش آموز در از تعداد کم دا مندیبهره باتجربه، معلمان ازتوان چنین برشمرد: استفاده را می غیرانتفاعیهای ممتاز مدارس برخی از ویژگی

آموزان، کیفیت باالی پاسخگویی مناسب به اولیای دانش از دانش آموزان مستعدِ مستضعف، حمایت آنان، آموزش هرچه بهتر منظوربه کالس

های اردویی و فوق بهداشت و نظافت، داشتن سرویس رفت و برگشت، کنترل محیط آموزشی در جهت ممانعت از مزاحمت دیگران، برنامه

و تربیت  تعلیم درای ای با چه شیوهباید ببینیم که چه نوع مدرسه آغازین تحوالت اجتماعی در جامعه است، های متنوع و ... . مدرسه نقطههبرنام

که جریان آموزش و پرورش هدف و جهت مطلوبی داشته باشد، مدیران آموزش و این برای .تواند در این تحوالت نقش اساسی داشته باشدمی

(. 52.6بند،هعلی عالق) دهندانداز برخوردار باشند تا بتوانند گذشته و حال را با آینده پیوند د یا چشمباکار خود، از یک فرادیباید در ارتباط  پرورش

ها گیشایست ها وها عالوه بر داشتن دانش و تجربه مدیریتی، از انواع مهارتجوانب پیچیده و چندگانه کار مدیران آموزشی مستلزم آن است که آن

کند که چه در مقام رؤسای آموزش و پروش مناطق و چه ها ایجاب میدر زمینه آموزش و پرورش نیز برخوردار باشند. دامنه گسترده وظایف آن

ره شغلی مدیران آموزشی در زندگی روزم(. 52.6بند،علی عالقه) شونددار های تمام جوانب کار خود را عهدهدر سِمت مدیران مدارس، مسئولیت

تصمیم گیری، نوعی حل مسأله است. برطرف کردن نقض یک برنامه، قرار دادن یک معلم مناسب در  خود، همواره در حال تصمیم گیری هستند

مدرسه، حل اختالف نظرهای والدین با مربیان، جلوگیری از  آیی کار، افزایش اثر بخشی و نظمیبیکالس خاص، چاره اندیشی برای کاهش 

های جمعی نابهنجار، اصالح روش تدریس یک معلم، برطرف کردن ضعف درسی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان، ضی از پدیدهگسترش بع

مدیر دارند.  یابی حلگیری و راه ها موضوع دیگر، همه مسأله هستند و نیاز به تصمیمهای اخالقی دانش آموزان و دهرسیدگی به نابهنجاری

باشد و در کلیه های آموزشی، پرورشی، مالی و اداری مدرسه میه آموزش و پرورش منطقه، مسئول حسن اجرای فعالیتنمایند عنوانبهمدرسه 

باشد آموز در مقطع دوم متوسطه میدانش نفر 333 هزار 32امور مدرسه مسئولیت دارد. شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد دارای 

باشند. تحقیق حاضر بر آن است که به بررسی مدیریت مدیران مشغول به تحصیل می غیردولتیها در مدارس آنکه از این تعداد حدود یک سوم 

 ها از دیدگاه معلمان این شهر بپردازد.مدیریتی آن مقایسه ومدارس دخترانه متوسطه دوم غیرانتفاعی و دولتی دخترانه شهر یاسوج 

 

 فرضيات
غیردولتی تفاوت معناداری باهم  مدیران مدارس دولتی و بهداشتی و رفاهی، مشارکتی و نظارتی(خدماتی، آموزشی، ) مدیرانوظایف  -5

 دارند.

 مدیران غیردولتی تفاوت معنادار باهم دارند. مدارس دولتی و فنی، انسانی و ادراکی( مدیران) مدیریتیهای مهارت -3

 دولتی از عملکرد باالتری برخوردار است.از نظر دبیران عملکرد مدیران در مدارس غیردولتی نسبت به مدارس  -2

 

 پيشينه
سازی مدیران برای پیاده کردن انگیزش الزم شغلی در منظور آماده( پژوهش انگیزش موفقیت در شمال کالیفرنیا به3662) ولییانگان، 

اهش نیازهای اساسی مدیران، تشویق و های پیشرفت و رشد و توسعه شغلی، کعواملی چون داشتن آمادگی زیاد، داشتن انگیزه دنیای جدید کار

 قدردانی از کار آنان را در ایجاد انگیزه مؤثر دانستند.
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عه عنوان توسعنوان یک زمینه برای رشد و نقش مدیر به(، تحقیقی در مورد کارکنان آموزش و پرورش با تأکید بر مدرسه به3664) لواین

ریزی درسی، ابتکار از سوی معلمان، ارزشیابی، طراحی مجدد، آموزش اقداماتی نظیر برنامهدهنده انجام داده است او معتقد است که مشارکت در 

 ند.کهای مالی در مدیران مدارس ایجاد انگیزه میها برای تصحیح کمبودهای عملکرد، نردبان شغلی و یا پاداشضمن خدمت مبتنی بر کاستی

ور هفت مح« های دولتی و غیردولتیکیفیت آموزشی و پرورشی دبیرستانبررسی و مقایسه »(، در پژوهشی تحت عنوان 5254) سنجری

نتایج حاصل این  عملکرد مدیران، عملکرد دبیران، میزان امکانات، امور آموزشی، بهداشتی، مشاوره و امور پرورشی را مورد بررسی قرار داد و

 مینه کیفیت آموزشی داشته است.تحقیق نشان داد که مدیران و دبیران مدارس غیردولتی عملکرد بهتری در ز

بررسی علل عدم تمایل افراد واجد شرایط نسبت به احراز پست مدیریت مدرسه از دیدگاه دبیران »(، در تحقیقی با عنوان 5250) موسوی

غلی، ئولیت، ثبات شو نتایج تحقیق نشان داده است که: عوامل مالی، اختیارات متناسب با مس« مدارس دخترانه دولتی و غیردولتی شهر اصفهان

مسائل و مشکالت شخصی، مدارک تحصیلی و سابقه خدمت بیشتر از سطح متوسط باعث عدم تمایل برای احراز پست مدیریت در مدارس 

 دخترانه بوده است.

ن به ای «ی شهرستان شهریارردولتیغهای مدیریت مدارس دولتی با مدارس مقایسه سبک»ی با عنوان قیتحق(، در 5255دمساز ) حبیبی،

ی درباره سبک عامرانه خیرخواهانه مدیران تفاوت معنی داری موجود ردولتیغنتیجه رسیدند که بین آرای معلمان زن و مرد مدارس دولتی و 

علمان بین آرای م ؛ وباشدتر از مدیران زن و مرد مدارس دولتی میی آمرانه و خیرخواهانهردولتیغدارد؛ بدین معنی که مدیران زن و مرد مدارس 

داری وجود دارد؛ بدین معنی که مدیران زن و مرد مدارس ی درباره سبک مشارکتی مدیران تفاوت معناردولتیغزن و مرد مدارس دولتی و 

 باشند.تر از مدیران زن و مرد مدارس دولتی میی مشارکتیردولتیغ

ه به این نتیج« ی شهر تهرانردولتیغدخترانه دولتی و  هایمقایسه عملکرد مدیریت دبیرستان»(، در پژوهش خود با عنوان .525سرمد )

ای هآموزان، سالمت محیط مدرسه و ویژگیاما از لحاظ نظارت بر دانش؛ تر استی دخترانه مطلوبردولتیغهای دست یافت که شرایط دبیرستان

 کلی مدیران بین دو گروه مدرسه تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بررسی مقایسه کیفیت زندگی کاری مدیران و سالمت سازمانی مدارس دولتی و »پژوهش خود تحت عنوان (، در 52.3) یمهنپارسا،  

بوده که این  ربهتی ردولتیغبه این نتیجه رسیدند که سطح کیفیت زندگی کاری مدیران و سالمت سازمانی مدارس دولتی نسبت به « یردولتیغ

 ی فعالیت دارند.ردولتیغها و کارکنانی است که در مدارس دولتی و رنامهنتیجه حاکی از تفاوت در نحوه و شرایط مدیریت، ب

ی شهر ردولتیغبررسی و مقایسه وضعیت چابکی مدیران مدارس دولتی و »( در تحقیقی تحت عنوان 52.4همکاران )دولت آبادی و 

ابکی ی تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی وضعیت چردولتیغاند که بین میانگین وضعیت چابکی مدارس دولتی و به این نتایج دسته یافته« اصفهان

دهد مدیران در هر سطحی که مدارس اعم از دولتی و غیردولتی در سطح متوسط است و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. این نشان می

 ارزش سازمانی هستند. عنوانبهی چابکبهباشند نیازمند رسیدن 

 

 ادبيات تحقيق

 تیمدارس متوسطه دول
و  آموزانمنظور شناخت دانششود که کلیه امور آموزشی، پرورشی، مالى و ادارى را دولت تقبل نموده و بهاى گفته مىبه مدارس متوسطه

 .اندتر دانشگاهى تأسیس شدهمنظور ادامه تحصیالت عالىهدایت آنان به مسیرهاى تحصیلى مورد نظر و احراز آمادگى نسبى به

 

 ولتیمدارس متوسطه غيرد

هاى وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن اى که از طریق مشارکت مردم مطابق اهداف و ضوابط و دستورالعملمدارس متوسطه

 .شوندتأسیس و اداره مى وزارتخانه

 

 تعریف مدیریت آموزشی

عبارت است از برنامه ریزی،  شود. در این صورت، مدیریت آموزشیمدیریت آموزشی گاهی مترادف با مدیریت به معنای اعم تعریف می

 ؛هذا، مدیریت آموزشی، غالباً به معنی اخص مورد نظر استهای مربوط به آموزش و پرورش. معسازماندهی، هدایت و کنترل کلیه امور و فعالیت

 هایست، از جمله فعالیتهای آموزشی که مستقیماً با امر آموزش و پرورش و یادگیری مرتبط اهای سازمانیعنی مدیریت آن بخش از فعالیت

وظایف مدیران  -ها و وسایل آموزشی، مشاوره و راهنمایی تحصیلی، اقدامات آموهای آموزشی، مواد و محتوای دروس، روشمربوط به برنامه

 آموزشی و مدارس
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اداری در مقابل اداره  مدیر مدرسه مسئول کلیه کارها و امور در محیط مدرسه است و از لحاظ حسن اجرایی امور پرورشی، آموزشی و

آموزش و پرورش مسئولیت تام دارد. مدیران مدارس دو وظیفه عمده بر عهده دارند یکی در بخش پرورشی و آموزشی و دیگری در بخش اداری. 

 بندی کرد:توان وظایف مدیران آموزشی و مدارس در شش گروه طبقهطور کلی میبه

 برنامه آموزشی و تدریس -5

 آموزانامور دانش -3

 امور کارکنان آموزشی -2

 اجتماع-روابط مدرسه -4

 تسهیالت و تجهیزات آموزشی -1

 امور اداری و مالی -0

ها، های فوق وظایف فرعی متعددی بر عهده دارند که برای انجام دادن آنمدیران مدارس و رؤسای آموزش و پرورش در هر یک از زمینه

 (.503،5232بند،عالقه) کنندیهای متفاوت با مدیران همکاری مها و تخصصافرادی با توانی

 

 روش تحقيق
ندی بچنین این تحقیق از نظر دستهباشد. هماساس روش، پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی می در طبقه بندی نوع پژوهش بر

این  و سپس تعمیم های نمونهرود که به توصیف ویژگیطرح تحقیق(، تحقیقی توصیفی، بشمار می) هاتحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده

ق باشد. با تحقیها به جامعه آماری پرداخته است. تحقیقات توصیفی خود بر چند نوع هستند که این تحقیق از نوع پیمایشی آن میویژگی

یک تحقیق  اهآوری دادهاساس زمان جمع چنین این تحقیق برشود. همبینی و تحلیل ارتباط میان متغیرها پرداخته میبه توصیف، پیش پیمایشی

های پرسشنامه، مصاحبه استفاده خواهد شد. در واقع این تحقیق به دنبال جمع آوری اطالعات برای توصیف مقطعی است. در این پژوهش از شیوه

 باشدگویی به سؤاالت پژوهش میبرای پاسخ موجود و آزمون فرضیه شرایط

 

 جامعه آماري
باشد که در این تحقیق مدارس )جامعه آماری( را ه دوره دوم دخترانه شهر یاسوج میجامعه آماری تحقیق، کلیه دبیران مدارس متوسط

ا توزیع هها پرسشنامهتصادف انتخاب نموده و بین آنطبقه( دبیرانی به) بخشایم که از هر به دو بخش مدارس دولتی و غیردولتی تقسیم نموده

جامعه ما دارای دو طبقه و از هر طبقه  گیری طبقه بندی ساده است به ترتیب کهگیری تحقیق روش نمونهبنابراین روش نمونه ؛گردیده است

باشد. می 346کنیم. با توجه به این که تعداد کل دبیران مدارس متوسطه دوره دوم شهر یاسوج متناسب با حجم آن، حجم نمونه را تعیین می

تعداد دبیران مدارس  و 546طرفی تعداد دبیران مدارس متوسطه دولتی و از  است 541 انتخابیلذا طبق جدول کرجسی دمورگان حجم نمونه 

 کنیم:صورت زیر تعیین میهای انتخابی از مدارس را بهباشد لذا طبق فرمول زیر حجم نمونهمی 566متوسطه غیردولتی 

1 1
8 4 .5 8 3 8 8 5

n

N
Nn    

 
 

 

کل دبیران مدارس متوسطه  Nاز دبیران، حجم کل نمونه انتخابی  nکه در آن 

 1nتعداد دبیران مدارس غیردولتی متوسطه دوره دوم،  2Nمتوسطه دوره دوم،  تعداد دبیران مدارس دولتی1Nدوره دوم شهر یاسوج، 

 باشد.دوم می تعداد دبیرانی انتخابی از مدارس غیردولتی متوسطه دوره 2n و یرانی انتخابی از مدارس دولتیتعداد دب

 

 هاي تجزیه و تحليلروش
ان استفاده کنندگگیرند و پس از پردازش به شکل اطالعات در اختیار های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میداده

انجام شده است. برای  61/6های انجام شده در سطح معنی داری انجام شد. آزمون spssها در نرم افزارهای گیرند. تجزیه و تحلیل دادهقرار می

، سابقه حصیالتآوری شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناسی تحقیق شامل: سن، میزان تهای جمعتجزیه و تحلیل داده

2 2
6 0 .4 1 7 6 0

n

N
Nn    
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پردازیم. برای این منظور از تحلیل مسیر، می های تحقیق به اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاپردازد. پس از آن مطابق فرضیهکار و غیره می

 شود.همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی استفاده می آنالیز واریانس ضریب

 

 روش گردآوري اطالعات
ق، های مورد نیاز تحقیبرای گردآوری داده و ؛تحقیق از کتب و مقاالت معتبر فارسی و التین استفاده شده استجهت تدوین مبانی نظری 

 های مدیران که بر مبنای مدل کارتز ساخته شده استفاده و بین جامعه آماری توزیع شده است.از سه پرسشنامه عملکرد، وظایف و مهارت

 آوریدهد. در واقع این تحقیق به دنبال جمعهایی برای سنجش موضوع تحقیق یاری میرها و شاخصاین اطالعات ما را در پیدا کردن معیا

 گویی به سؤاالت تحقیق است.اطالعات برای توصیف شرایط موجود و آزمون فرضیه برای پاسخ

 های ارائه شده به پرسشنامه پژوهش بود.آوری پاسخصورت جمعابزار گردآوری اطالعات به

 

 اي تحقيقهیافته

 هاهاي توصيفی دادهیافته

 اطالعات دموگرافيک
های مرکزی و پراکندگی مانند میانگین و ها و اطالعات با استفاده از آمار توصیفی که شامل شاخصدر این قسمت بعد از جمع آوری داده

 شود.ها پرداخته میباشند، به توصیف دادهیهای فراوانی و درصدهای فراوانی و جداول مها و همچنین نمودارمیانه و مد و دامنه داده

 

 ميزان تحصيالت -1
 باشد.می تحصیالت مطابق جدول زیراساس میزان  ها برها، فراوانی آزمودنیدست آمده از پرسشنامه در بررسی اطالعات به

 

 مربوط به ميزان تحصيالت دبيران مدارس متوسطه دوره دوم شهر یاسوج توزیع فراوانی
 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی میزان تحصیالت

 584 584 3 دیپلم

 5285 5583 53 کاردانی

 3682 1383 52 لیسانس

 566 3.83 42 فوق لیسانس و دکتری

  566 541 جمع

انی مربوط درصد( و بیشترین فراو 584لم )فراوانی مرتبط به مدرک تحصیلی دیپشود که کمترین تفسیر جدول: از جدول فوق مالحظه می

درصد دبیران مدارس دارای مدرک فوق لیسانس به باالست که این در نوبه  26باشد البته حدود درصد( می 1383به مدرک تحصیلی لیسانس )

 باشد.خود قابل توجه می
 

 توزیع فراوانی مدرک تحصيلی دبيران به تفکيک مدارس
 

 مدارس
 مدرک تحصیلی

 جمع
 نس به بااللیسافوق لیسانس کاردانی دیپلم

 51 53 11 55 3 دولتی

 06 30 35 0 6 غیردولتی

 541 42 52 53 3 جمع

 

طور مثال در مدرک باشند. بهتری میشود دبیران مدارس دولتی دارای مدرک تحصیلی پایینتفسیر جدول: از جدول فوق مالحظه می

باشند این در حالی است که در مدرک تحصیلی دبیر از مدارس غیردولتی می 30 دبیر از مدارس دولتی و 53تحصیلی فوق لیسانس به بعد 

 باشند.دبیر از مدارس غیردولتی می 0از مدارس دولتی و  دبیر 55کاردانی 

http://www.joas.ir/


 55 -55، ص 6931، زمستان  8پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 .شدبامی س میزان سابقه کار مطابق زیراسا ها برها؛ فراوانی آزمودنیدست آمده از پرسشنامه میزان سابقه کار در بررسی اطالعات به
 

 توزیع فراوانی مربوط به ميزان سابقه دبيران مدارس متوسطه دوره دوم شهر یاسوج
 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی میزان سابقه کار

 284 284 1 سال 1کمتر از 

 5583 582 53 سال 0-56

 2080 3485 20 سال 51 -55

 5385 4181 00 سال 36 -50

 566 .538 30 به باال 36

  566 541 جمع

و دبیران با میزان سابقه  درصد( 4181) یفراوانسال دارای بیشترین  36-5 باسابقهدبیران  شود کهتفسیر جدول: از توجه فوق مالحظه می

 باشند.درصد( می 284) فراوانیسال دارای کمترین  1کاری کمتر از 

 هیم:درا به تفکیک مدارس ارائه می در ادامه میزان سابقه کار دبیران
 

 ميزان سابقه کاري دبيران به تفکيک مدارس متوسطه دوره دوم
 

 میزان سابقه کار مدارس

 جمع به باال 36 سال 36-50 سال 51-55 سال 56-0 کمتر از پنج سال 

 51 35 43 .5 3 5 مدارس دولتی

 06 1 34 53 56 4 مدارس غیردولتی

 541 30 00 20 53 1 جمع

دهند درصد( تشکیل می 31نزدیک به ) باالرا دبیران باسابقه کاری  ای از دبیران مدارس دولتیل بخش عمدهتفسیر جدول: با توجه به جدو

باشند، این در حالی است که در مدارس غیردولتی بیش درصد( در این مدارس مشغول تدریس می 281فقط ) پایینو کمتر دبیران باسابقه کاری 

 و قریب به یک چهارم دبیران زیر ده سال سابقه کار دارند. سال 51ز از نیمی از دبیران سابقه کاری کمتر ا

 باشد.می زیراساس سن مطابق  ها برها؛ فراوانی آزمودنیدست آمده از پرسشنامه در بررسی اطالعات به دهندگان پاسخ سن
 

 توزیع فراوانی مربوط به سن دبيران مدارس متوسطه دوره دوم شهر یاسوج
 

 درصد فراوانی تجمعی رصد فراوانید فراوانی میزان سن

 582 582 53 سال 31تا 

 3385 5481 35 سال 30-26

 4.83 .308 .2 سال 21 – 25

 3183 3181 23 سال 20-46

 566 3485 20 سال به باال 46

 541 566  

-25بین  باسندرصد( و دبیرانی  582) یفراوانسال کمترین  31کمتر از  باسندبیران  شود کهتفسیر جدول: از جدول فوق مالحظه می

 درصد( قابل توجه است. 31حدوداً بال )سال به  46 باسنچنین فراوانی دبیرانی درصد( را دارند. هم .308) یفراوانبیشترین  21

 کنیم که نتایج در جدول زیر آمده است.در ادامه میزان سن دبیران را به تفکیک نوع مدارس متوسطه دوره دوم بررسی می
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 بيران به تفکيک مدارس متوسطه دوره دومسن د
 

 سن مدارس

 جمع باال به 46 سال 46-20 سال 21-25 سال 26-30 31کمتر از  

 51 34 32 33 . 3 مدارس دولتی

 06 53 54 53 53 1 مدارس غیردولتی

 541 20 23 .2 35 53 جمع

باشند و بیش از نیمی حدود یک چهارم( می) سال 26سن زیر  دارای با توجه به جدول تعداد کمی از دبیران مدارس دولتیتفسیر جدول: 

ِ دبیران سنی کمتر از  درصد 33این در حالی است که در مدارس غیردولتی حدود  است؛ سال 20از دبیران مدارس دولتی دارای سنی باالتر از 

تر توان فهمید که در مدارس غیردولتی از دبیران جوانسال دارند. با یک مقایسه ساده می 20ها سنی باالتر از درصد آن 42سال و حدود  26

 شود.استفاده می

 

 نتایج آزمون فرضيات
 اختالف معناداری باهم دارد. نتایج فرضیه اول: وظایف مدیران مدارس دولتی و غیردولتی

ن که وظایف مدیران در کمتر از مقدار خطاست لذا فرض صفر مبنی بر ای 68666شود که سطح معنی داری جدول فوق مالحظه می از

الف توان گفت که اختها میپذیریم. همچنین با توجه به ستون اختالف میانگینمدارس دولتی با مدارس غیردولتی اختالف معناداری دارند را می

ولتی کمتر از وظایف باشد یعنی میانگین وظایف انجام شده مدیران در مدارس دمی -68415غیردولتی  میانگین وظایف مدیران مدارس دولتی با

 باشد.انجام شده مدیران غیردولتی می
 

 جدول: نتایج آزمون تی استيودنت مستقل براي مقایسه وظایف مدیران در مدارس
 

 هااختالف میانگین سطح معنی داری آماره آزمون دوطرفه متغیرها

 -68415* 68666 -.481 وظایف مدیران

 اختالف معناداری وجود دارد. فنی، انسانی و ادراکی( در مدارس دولتی و غیردولتی) مدیریتیهای نتایج فرضیه دوم: بین ابعاد مهارت

های مدیریتی مدیران کمتر از مقدار خطای ( مربوط به ابعاد مهارت68666) داریشود که سطح معنی با توجه به جدول زیر مالحظه می

های مدیریتی مدیران در مدارس دولتی و وجود اختالف معناداری بین ابعاد مهارتتوان گفت فرض صفر را مبنی بر باشد، لذا میپنج درصد می

مدیریتی  هایابعاد مهارت توان نتیجه گرفت که اختالف میانگینها میپذیریم. همچنین با توجه به ستون اختالف میانگینمدارس غیردولتی می

های مدیریتی توان گفت که مهارتباشد. پس میدر مدارس غیردولتی منفی می های مدیریتی مدیرانمدیران در مدارس دولتی با ابعاد مهارت

کمتر از مقدار خطای پنج درصد( همچنین با استفاده  68666سطح معنی داری ) دارندمدیران در مدارس دولتی و غیردولتی باهم تفاوت معناداری 

 مدیریتی مدیران در مدارس دولتی کمتر از مدارس غیردولتی است. هایشود که میانگین مهارتها مالحظه میاز ستون اختالف میانگین
 

 هاي مدیریتی در مدارسجدول: نتایج آزمون تی استيودنت مستقل براي اختالف ميانگين مهارت
 

 هااختالف میانگین سطح معنی داری آماره آزمون دوطرفه متغیرها

 -68022* 68666 -55862 های مدیریتمهارت

 یکسان نیست. م: عملکرد مدیران در مدارس دولتی و غیردولتینتایج فرضیه سو

کمتر از مقدار خطاست لذا فرض صفر مبنی بر اینکه عملکرد مدیران در  68666سطح معنی داری  شود کهجدول فوق مالحظه می از

رس توان گفت که عملکرد مدیران در مدامیها اختالف میانگین پذیریم. همچنین با توجه به ستونمدارس دولتی و غیردولتی یکسان نیست را می

 باشد.دولتی کمتر از عملکرد مدیران در مدارس غیردولتی می
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 جدول: نتایج آزمون تی استيودنت مستقل براي مقایسه وظایف مدیران در مدارس
 

 هااختالف میانگین سطح معنی داری آماره آزمون دوطرفه متغیرها

 -610* 68666 -0816 عملکرد مدیران
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 گيريجمع بندي و نتيجه
های آموزشی و های آموزشی و تربیتی است. مدیران مدارس نیز با انجام فعالیتای از مدیریت در سازمانمدیریت مدارس زیر مجموعه

ت، ه شوند که تحصیالمدیر و مسئول به کار گمارد عنوانبهرو باید افرادی در مدارس های اجتماعی دارند. از اینای در پیشرفتتربیتی، سهم عمده

آموزان تخصص و مهارت باالیی داشته باشند، احساس تعهد و مسئولیت کنند و از بینش و توانایی کافی در اداره مدرسه و تربیت صحیح دانش

ربیت ود و بدین تشهایشان شکوفا میتربیت و استعداد و توانایی خوبیبهبرخوردار باشند. در این صورت است که کودکان و نوجوانان در مدارس 

. برعکس اگر افراد ناالیقی مدیریت کرد خواهندشوند که به همنوعان خود خدمت صادقانه افرادی متعهد، دلسوز، مفید و مؤثر وارد جامعه می

 های تربیتی نادرست،شیوهها و اتخاذ کاریمدارس را به عهده بگیرند، در اداره امور مدرسه و تربیت دانش آموزان اصالً موفق نخواهد بود و با ندانم

انحراف و بزهکاری  سویبهرا  هاآنآموزان ایجاد خواهند کرد که حتی ممکن است مسیر زندگی های زیادی را برای دانشمشکالت و ناراحتی

ی از مشکالت ه حل مشکلیابند که نه فقط قادر بپرورش می ایگونهبهبکشاند. کودکان و نوجوانانی که تحت تربیت چنین مدیرانی قرار بگیرند، 

رار مرتب مورد بازبینی و بررسی ق طوربههای مدیران مدارس باید جامعه نیستند، بلکه سربار و مزاحم آن نیز خواهند بود. بنابراین کار و فعالیت

های بر اساس یافته فراهم آورد. آموزان راتا با انتخاب مدیران الیق، متعهد و کاردان بتوان زمینه تعلیم و تربیت مطلوب و شایسته دانش گیرد

باشد می 2840و  3852تیب های مدیریتی در مدارس دولتی و غیردولتی به تردست آمده برای مهارت میانگین بهکنیم که گیری میچنین نتیجه

همچنین با توجه به ستون باشد. های مدیریتی مدیران در مدارس غیردولتی بهتر از مدارس دولتی میگر این موضوع است که مهارتکه نشان

باشد. همچنین یم 38.5 میانگینبهتر از مدارس دولتی با  2843شود که عملکرد مدیران در مدارس غیردولتی با میانگین ها مالحظه میمیانگین

دهند با توجه به نتایج می انجام 3853وظایف خود را بهتر از مدیران در مدارس دولتی با میانگین  2820مدیران در مدارس غیردولتی با میانگین 

 هاییافته که ؛گیری بر عملکرد مدیران داردتأثیر چشم طور مستقیمبه 6823های مدیریتی با ضریب مسیر توان گفت که مهارتمی دست آمده به

 مهنی ، پارسا،.525، سرمد 5255، حسینی و دمساز 5250، موسوی 5254سنجری  ،3664، لواین 3662 ولی یانگان،این تحقیق با تحقیقات 

از آن جا که مدیریت امر مهم و تأثیرگذاری در موفقیت مدارس دارد  بنابراین خوانی دارد.شود و هم، پشتیبانی می5254آبادی دولت و 52.3

ررسی و امر مورد ب های آموزشی و تربیتی مدیران، الزم است که بازده و نتایج کارشان توسط مسئوالنبرای اطمینان از مفید و مؤثر بودن فعالیت

 آن تصمیمات مناسب و مقتضی گرفته شود. اساس بر و ؛تجزیه و تحلیل قرار گیرد

 

 پيشنهادات

ای هافزایش خدمات آموزشی نظیر وسایل آموزشی و کمک آموزشی جهت یادگیری بهتر دانش آموزان و استفاده از فناوری و تکنولوژی -

 آموزشی در مدارس

 ئه خدمات بهداشتی، رفاهی و وسایل ورزشی برای مدارساهمیت و توجه الزم به ارا -

 ها برای کار کردنمنظور افزایش انگیزه آنگیری جهت حل مسائل و مشکالت عمومی مدارس، بهمشارکت معلمان در تصمیم -

 برگزاری جلسات جهت مشورت والدین و فراهم نمودن زمینه اظهار نظر برای آنان -

 زان توجه بیشتری داشته باشند و با در میان گذشتن والدین آنا از وضعیت فرزندانشان مطلع سازندآمومدیران به حضور و غیاب دانش -

 این از تا دهد قرار مشارکت برپایی را خود مدیریتی سبک مدرسه، اداره در انسانی روابط مدیریت به جدی توجه ضمن مدرسه مدیر -

 .نماید نفوذ آموزان دانش و کارکنان و روح قلب در طریق

 شود.برداشتن موانعی که باعث کاهش ارتباط مدیر و معلمان می -

مناسب  الگوهای هاطرح خود بیفزایند و تجارب برموفق سایر مدیران  تجارب واز کارها  بازدید وبا مشاهده  بایستمی مدرسه مدیر -

 تغییرات الزم اجرا نماید از بعدبه شرایط مدرسه خود  توجه با ارزیابی واز مطالعه  پس ومدیران موفق را شناسایی 

 روابط درست و مناسبی با زیر دستان خود دارد -

 باشندتوجه و تأکید مدیران به جنبه کیفی کار که در این زمینه مدیران نیازمند به آموزش می -

دارند  مؤثرکه رفتار  به کسانی نهایت کاربردی، به ساده کردن کار، به کیفیت کار، به کارهای تیمی و هایخالقیتمدیر مدرسه باید به   -

 هم مادی وهم معنوی باشد تواندمیپاداش داد این پاداش 

به همان اندازه هم اقتدار خود را بکار  دهدمیمدرسه( آزادی عمل  کارکنان ومعلمان )مدیر مدرسه باید به همان اندازه که به زیردستان  -

 ها داشته باشدآن کار الزم را بر نظارت وگیرد 

 های رهبری را به معلمان خود بیاموزدش کند خود رهبر آموزشی باشد و مهارتمدیر باید تال  -
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مختلف حتی اداره مدرسه و کالس به دانش  یهاتیشوراهای مدرسه و تشکالت دانش آموزی را تشکیل دهید و با واگذاری مسئول -

 ها را فراهم کنیدآن یاآموزان زمینه پرورش حرفه

 نحوه تدریس آنان بازدید به عمل آورد و نحوه کار آنان نظارت الزم را داشته باشدمعلمان را ارزشیابی کند و از  -

 آموزان و برخورد اصولی با تخلفات آنانتوجه دقیق به پوشش ظاهر و رفتار دانش -
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