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  رابطه دانش مديريتي مديران با اثربخشي و سالمت سازماني مدارس 

  متوسطه شهر مشهد

  1دكتر محمدرضا آهنچيان

  2وجيهه ظهورپرونده

   چكيده

اين پژوهش به بررسي رابطه دانش مديريتي مديران با اثربخشي و سالمت 

نمونه از دو  براي انجام اين امر دو .سازماني مدارس متوسطه شهر مشهد پرداخته است

در اين پژوهش براي سنجش ميزان دانش . اند جامعه مستقل از يكديگر مدنظر قرار گرفته

مورد نمونه از بين جامعه مربوط به مديران مدارس و براي سنجش  40مديريتي مديران، 

مورد نمونه از بين جامعه مربوط به  200ميزان اثربخشي و سالمت سازماني مدارس 

در تحقيق حاضر كه با روش پيمايشي انجام گرفته . لعه قرار گرفتنددبيران مورد مطا

است براي سنجش هر كدام از متغيرهاي فوق از سه پرسشنامه جداگانه استفاده شده 

اي معنادار بين دانش مديريتي  دست آمده گوياي اين امر است كه رابطهه نتايج ب. است

  .ندارد مديران با اثربخشي و سالمت سازماني مدارس وجود

  

  ها كليد واژه

دانش مديريت، اثربخشي، سالمت سازماني، مديران مدارس متوسطه، دبيران 

  .مقطع متوسطه

  

                                        
1
 ت علمي دانشگاه فردوسيأعضو هي 

2
 شي دانشگاه تهراندانشجوي دكتري مديريت آموز 

  تربيتي پژوهشنامه
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد

 88 بهار – هجدهمشماره 
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  مقدمه

ها و از  م بود، سازمانأاي نه چندان دور كه مالكيت با مديريت تو در گذشته

هاي اتفاقي فردي به عنوان مدير اداره  هاي آموزشي بر اساس قابليت جمله سازمان

تر و  ها پس از آن نيز كه نظام سازماني شكل رسمي حتي تا مدت. دش مي

در مديريت . گذاشت تري يافت اين جنبه بر سرنوشت سازمان اثر مي گسترده

شود و  بودن مديريت بحث مي له علم، فن يا هنرأامروز هنوز هم بر سر مس

ردد كه البته گ مي ارائهاي ناقص و محافظه كارانه كه تركيبي از اين سه است  نتيجه

سازد، در مساله بسيار مهم انتخاب مدير هم اثري  چون چيزي را روشن نمي

  .ندارد

ها از آموزش و  ها و دولت زده ملت در نيمه دوم قرن بيستم استقبال شتاب

از جمله آثار منفي به جا . پرورش در كليه سطوح، آثار مثبت و منفي در پي داشت

ورهاي در حال توسعه، آمادگي كافي براي مانده اين بود كه به ويژه در كش

پذيرايي مطلوب و شايسته از سيل داوطلبان وجود نداشت در نتيجه از سهم 

كمبود  در بعد نيروي انساني. ه گرفته شدكيفيت، براي حفظ و ارتقاي كميت بهر

ها اكنون  مزمن معلم سبب استخدام تعداد عظيمي از معلمان تعليم نيافته شد كه اين

  .عمده بهبود كيفيت تبديل شده است از موانع به يكي

تر بوده است زيرا كار كردن در نظامي كه  در زمينه مديريت وضع بحراني

اي  يش از تخصص حرفهكه به تكرار روزهاي خود عادت كرده است به چيزي ب

در  »بهبود كيفيت«و  »كيفيت«همه تحقيقاتي كه بر روي ). همان(نيازمند است 

هاي رشد  گيرد هدف اصلي ارتقاي فرصت صورت ميآموزش و پرورش 

اهميت است آن اي گران قيمت پر آن چه چون يافته. كنند آموزان را دنبال مي دانش

توان از بيرون تحميل يا تزريق كرد بلكه بايد آن را از دل  است كه كيفيت را نمي

موضوعاتي از اين منظر تحليل ). 2000 هوي و ديگران،( يندها استخراج كردااين فر

هاي مديريتي كوششي براي دسترسي  يي در مجموعه بحثآچون اثربخشي و كار
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اقتباس كيفيت از درون مستلزم دانش فني . بيشتر به چنين كيفيت درون زادي است

آيد و بر فرض دسترسي، مستلزم اصالح  اي است كه آسان به دست نمي و پيچيده

ييده تغييرات پي در پي در ضرورت بهسازي دانش، زا. و بهسازي مداوم است

ساخت و محتواي آن از يك سو و تغييرات محيط به كارگيرنده دانش از سوي 

كند و  هاي خويشتن نفوذ مي دانش پيش از هر چيز در باور به توانايي. ديگر است

هاي  مرتبط با اندوخته به فرد احساس توانا بودن براي حل مساله در موضوع

تبديل به انرژي بزرگي براي  ساس از يك سو چوناين اح. بخشد اش مي دانشي

شود ارزشمند است اما از سوي ديگر اين  كوشش به سوي اهداف موضوعي مي

هاي سر زده از دارنده خود مشروعيت  آورد كه به همه تالش خطر را پديد مي

اگر چه . ها به هر دليل دقيق يا كافي نبوده است در حالي كه اين تالش - ببخشد

هاي نوين اطالعاتي امكان دسترسي به اطالعات را آسان  ترش فناوريوجود و گس

هاي واقعي  برد صحيح و مناسب آن را در ميدانساخته است اما تضميني براي كار

بريم كه بايد يك سره به  به همين دليل اكنون در شرايطي به سر مي. كند نمي ارائه

رود  از مديران انتظار مي. يمبپرداز »نداستن«با  »عدم دانستن كافي«مقايسه ارزش 

براي كمك به بهبود كيفيت سازمان خود، پيش گام هر اقدام و روشي باشند كه به 

اندوزي  هاي پژوهشي كه مدعي است دانش اگر به يافته. انجامد تحقق آن مي

جرياني براي كمك به ارتقاي كيفيت است اعتماد كنيم دانشي كه مديران درباره 

آن دارند زمينه مناسبي براي رواج فرهنگ استفاده از  اصلي يها كار خود و حوزه

پرسد  اين تحقيق مي. كند دانش براي حل مشكالت سازماني يا شغلي را فراهم مي

كه آيا مديران مدارس متوسطه از دانش مديريتي برخوردارند و آيا دانش آنان در 

  شود؟ ثر واقع ميؤبهبود كار مدارس م

ثير عواملي چون أبررسي ت« يقي كه به منظورقدر تح) 1373( حاجي شوره

سن، سابقه تدريس، تحصيالت عالي، تحصيل در رشته علوم تربيتي، سابقه 

انجام داد به اين نتيجه  »معاونت و سابقه مديريت بر اثربخشي مديران مدارس
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دست يافت كه بين تحصيالت عالي، تحصيل در رشته مديريت آموزشي و ساير 

طه معناداري ببيتي و سابقه مديريت و اثربخشي مدارس راهاي علوم تر گرايش

  .وجود دارد

بررسي رابطه ميزان ثبات شغلي «پژوهشي را با عنوان ) 1375( ضيايي

هاي پژوهشي  ترين يافته از مهم .انجام داد »مديران و ميزان اثربخشي مدارس آنان

  :توان به اين موارد اشاره كرد وي مي

زن و اثربخشي مدارس در هر سه مقطع رابطه بين ثبات شغلي مديران  -

اما بين ثبات شغلي مديران مرد و افزايش اثربخشي . معناداري وجود ندارد

  .رابطه معناداري وجود دارد

بين ثبات شغلي مديران با تجربه و اثربخشي مدارس رابطه معناداري وجود  -

  .دارد

  .اثربخشي در مقطع متوسطه كمتر از ساير مقاطع است -

بين ثبات شغلي مديران و مدرك تحصيلي آنان رابطه معناداري وجود ندارد اما  -

بين مدرك تحصيلي مديران و اثربخشي مدارس آنها از نظر معلمان رابطه 

  .معناداري وجود دارد

مطالعه و مقايسه سالمت سازماني «در تحقيقي با عنوان ) 1375( پور حاجي

به نتايج  »فاعي شهر تهران از ديدگاه دبيرانانتهاي دخترانه دولتي و غير دبيرستان

  :زير دست يافت

انتفاعي در سطح فني  هاي دخترانه دولتي و غير بين سالمت سازماني دبيرستان -

  .و مديريتي تفاوت معناداري وجود دارد

انتفاعي در سطح  هاي دخترانه دولتي و غير بين سالمت سازماني دبيرستان -

  .شود هده نمينهادي تفاوت معناداري مشا

  .انتفاعي تفاوت معناداري با هم دارنددر بعد روحيه مدارس دولتي و غير -
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هاي دولتي و  در بعد مراعات و حمايت منابع نيز بين دو گروه دبيرستان -

  .انتفاعي تفاوت معناداي وجود داردغير

انتفاعي تفاوت هاي دولتي و غير و گروه دبيرستانگرايي بين د در بعد وظيفه -

  .عناداري وجود نداردم

رابطه اثربخشي مدير و سالمت «پژوهشي را تحت عنوان ) 1381( آهنچيان

هاي پژوهش  يافته. انجام داد »سازماني مدارس راهنمايي و متوسطه استان زنجان

نشان داد كه در فرضيه اصلي وجود يا عدم وجود رابطه معنادار بين ميزان 

اي بين اين دو متغير وجود  كل رابطه اثربخشي سازماني و سالمت سازماني در

هاي سالمت سازماني در عامل نخست  لفهؤدارد اما هنگام بررسي هر يك از م

بررسي فرضيه دوم نشان داد كه . يعني يگانگي نهادي اين رابطه برقرار نيست

 .شود تفاوت معناداري بين دو مقطع از نظر ميزان اثربخشي مدير مشاهده نمي

مايي و نسي تفاوت درجه سالمت سازماني مدارس راهفرضيه سوم به برر

با بررسي فرضيه چهارم روشن شد كه بين ميزان تحصيالت  .پردازد متوسطه مي

مدير با اثربخشي سازماني او رابطه معناداري وجود ندارد و باالخره بررسي 

دهد كه در مجموع هفت عامل سالمت سازماني بين درجه  فرضيه پنجم نشان مي

  .اي برقرار است مدير و سالمت سازماني مدرسه رابطهتحصيلي 

  هاي اصلي فرضيه

بين مديران مدارس متوسطه شهر مشهد از لحاظ دارا بودن يا نبودن دانش  -1

  .مديريتي تفاوت معناداري وجود دارد

آن دسته از مديران متوسطه شهر مشهد كه داراي دانش مديريتي هستند به  -2

  .نندك تري عمل مي نحو اثربخش

سالمت سازماني آن دسته از مديران مدارس متوسطه شهر مشهد كه مديران  -3

است كه فاقد  آن داراي دانش مديريتي هستند بيشتر از مدارسي است كه مديران

  .باشند اين نوع دانش مي
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  هاي فرعي فرضيه

تفاوت معناداري بين دانش مديريتي مديران با رشته تحصيلي مرتبط و مديران  -1

  .مرتبط در مدارس متوسطه شهر مشهد وجود داردته تحصيلي غيرشبا ر

تفاوت معناداري بين دانش مديريتي مديران با درجه تحصيلي باالتر و مديران  -2

  .تر وجود دارد با درجه تحصيلي پايين

هاي بلند مدت  تفاوت معناداري بين دانش مديريتي مديراني كه در دوره -3

هاي كوتاه مدت و كارگاهي آموزش  كه در دوره اند تا مديراني آموزش ديده

  .شود اند در مدارس متوسطه شهر مشهد مشاهده مي يافته

تفاوت معناداري بين دانش مديريتي مديران با سابقه و مديران كم سابقه  - 4

  .آموزشي در مدارس متوسطه شهر مشهد وجود دارد

كم سابقه مديريتي در  تفاوت معناداري بين دانش مديريتي مديران با سابقه و - 5

  .مدارس متوسطه شهر مشهد وجود دارد

تفاوت معناداري بين دانش مديريتي مديران زن و مرد مدارس متوسطه شهر  - 6

  .مشهد وجود دارد

  

  روش

 .باشد جامعه آماري اين پژوهش مدارس مقطع متوسطه شهر مشهد مي

، هنرستان تانمنظور از اين مدارس، واحدهاي آموزشي متوسطه شامل دبيرس

دانشگاهي نواحي آموزشي مشهد كه تحت نظارت  و مراكز پيش) كاردانش(

نمونه آماري شامل . باشد اند مي سازمان آموزش و پرورش خراسان قرار داشته

آموزشگاه  22مدرسه در نواحي يك، سه و شش مشهد است كه شامل  40

 2وع شامل مجمنمونه آماري در . باشد آموزشگاه پسرانه مي 18دخترانه و 

  .دبيرستان بوده است 354پيش دانشگاهي و  3، هنرستان

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

پ
ه
نام
هش
ژو

 
تي
تربي

  

  88بهار   – 18شماره  – سال پنجم

 تربيتيتربيتيتربيتيتربيتي    پژوهشنامهپژوهشنامهپژوهشنامهپژوهشنامه

    
7 

براي دستيابي به اطالعات مورد نياز در اين تحقيق از سه پرسشنامه 

  :استفاده گرديد كه مشخصات آنان به شرح زير است

سازمان و ) 1اين پرسشنامه در دو بخش اصلي . پرسشنامه دانش مديريتي -1

هاي مديريتي و عملياتي توسط محقق طراحي  ظيفهو) 2 تشكيالت نظام آموزشي

از آلفاي كرانباخ استفاده شد و  براي سنجش پايايي پرسشنامه فوق .تشده اس

گر و  و روايي محتوايي آن توسط پژوهش. دست آمده ب% 87ضريبي برابر 

  .همكاران وي مورد تاييد قرار گرفت

  :استكه مشتمل بر دو بخش : پرسشنامه اثربخشي سازماني -2

اين مقياس كه خود از سه خرده مقياس . مقياس تعيين وضعيت سازمان) الف

تشكيل شده است، براي تعيين اثربخشي سبك رهبري مدير مورد استفاده 

عضو -روابط رهبر)1عبارتند از هاي آن  خرده مقياس. قرار گرفته است

  .مسووليت و اختيار)3ساختار وظيفه و )2

موقعيت را به صورت  12بخشي رهبري كه تست توصيفي سازگاري اثر) ب

پايايي اين پرسشنامه از طريق . كند مي ارائهموردي براي مديران مدارس 

هاي قبلي  دست آمد و روايي آن به استناد پژوهشه ب% 93آلفاي كرانباخ 

  .مورد توجه قرار گرفت

ا اين پرسشنامه ابعاد هفتگانه سالمت سازماني ر: پرسشنامه سالمت سازماني -3

دهي، گري، ساخت دي، نفوذ مدير، مالحظهگيرد كه عبارتند از يگانگي نها در بر مي

پايايي پرسشنامه از  ).1378 بند، عالقه( كيد علميأپشتيباني منابع، روحيه و ت

هاي قبلي  دست آمد و روايي آن به استناد پژوهشه ب% 91طريق آلفاي كرانباخ 

  . مورد توجه قرار گرفت
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  ها يافته

بين مديران مدارس متوسطه شهر مشهد از لحاظ دارا بودن يا : ه اولفرضي

با توجه به فرضيه فوق و . نبودن دانش مديريتي تفاوت معناداري وجود دارد

نتايج به دست آمده از اطالعات  .استفاده شد Tمتغيرهاي مورد مطالعه از آزمون 

  .آمده است 1 آوري شده براي انجام اين امر در جدول جمع

  

 )1( دولج

  اختالف ميانگين  Tمعناداري   درجه آزادي  Tنمره   دانش مديريت

  -91/5  000/0  38  -50/7  برابري واريانس ها

  -91/5  000/0  123/35  -70/7  واريانس ها عدم برابري

توان نتيجه گرفت كه، بين مديران مدارس از جهت  با توجه به جدول فوق مي

  .وجود دارد 999/0دانش مديريتي تفاوت معناداري در سطح 

آن دسته از مديران متوسطه شهر مشهد كه داراي دانش : فرضيه دوم

با توجه به فرضيه فوق و . كنند تري عمل مي مديريتي هستند به نحو اثربخش

نتايج به دست آمده از اطالعات  .استفاده شد Tمتغيرهاي مورد مطالعه از آزمون 

  .آمده است 2آوري شده براي انجام اين امر در جدول  جمع

  

  )2(جدول

  اختالف ميانگين  Tمعناداري   درجه آزادي  Tنمره   اثربخشي

  07/5  15/0  198  44/1  برابري واريانس ها

  07/5  15/0  175  43/1  عدم برابري واريانس ها

توان نتيجه گرفت كه مديران داراي دانش مديريتي  با توجه به جدول فوق مي

  .كنند تري نسبت به ديگران عمل نمي به نحو اثربخش

سالمت سازماني آن دسته از مديران مدارس متوسطه شهر : فرضيه سوم

مشهد كه مديران آن داراي دانش مديريتي هستند بيشتر از مدارسي است كه 
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باشند با توجه به فرضيه فوق و متغيرهاي  است كه فاقد اين نوع دانش مي مديران

آوري  نتايج به دست آمده از اطالعات جمع .ستفاده شدا Tمورد مطالعه از آزمون 

  .آمده است 3 شده براي انجام اين امر در جدول

  

 )3(جدول

  اختالف ميانگين  Tمعناداري   درجه آزادي  Tنمره   سالمت سازماني

  1/5  34/0  38  95/0  برابري واريانس ها

  1/5  305/0  99/37  03/1  عدم برابري واريانس ها

سالمت سازماني مدارسي  توان نتيجه گرفت كه فوق ميبا توجه به جدول 

  .كه داراي نقش مديريتي هستند بيشتر از ساير مدارس نيست

تفاوت معناداري بين دانش مديريتي مديران با رشته : فرضيه فرعي اول

مرتبط در مدارس متوسطه شهر تبط و مديران با رشته تحصيلي غيرتحصيلي مر

فرضيه فوق و متغيرهاي مورد مطالعه از تحليل با توجه به . مشهد وجود دارد

آوري شده  نتايج به دست آمده از اطالعات جمع .واريانس يك طرفه استفاده شد

  .آمده است 4 براي انجام اين امر در جدول

  

  )4(جدول

  سطح معناداري  Fمقدار  ميانگين مجذورات  مجموع مجذورات  درجه آزادي  منبع تغيير

  752/0  403/0  09/6  2/18  3  بين گروه ها

      69/8  7/544  36  درون گروه ها

        04/563  39  كل

توان نتيجه گرفت كه ميان دانش مديريتي مديران  با توجه به جدول فوق مي

  .هاي مختلف تفاوت معناداري وجود ندارد رشته

تفاوت معناداري بين دانش مديريتي مديران با درجه : فرضيه فرعي دوم

با توجه به فرضيه . تر وجود دارد با درجه تحصيلي پايينتحصيلي باالتر و مديران 
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نتايج به  .فوق و متغيرهاي مورد مطالعه از تحليل واريانس يك طرفه استفاده شد

  .آمده است 5آوري شده براي انجام اين امر در جدول  دست آمده از اطالعات جمع

  

  )5(جدول

  سطح معناداري  Fمقدار  تميانگين مجذورا  مجموع مجذورات  درجه آزادي  تغيير منبع

  5312/0  64/0  475/9  950/18  2  ها بين گروه

      143/7  990/544  37  ها درون گروه

        048/563  39  كل

توان نتيجه گرفت كه بين دانش مديريتي مديران  با توجه به جدول فوق مي

  .داراي مدارك مختلف تفاوت معناداري وجود ندارد

بين دانش مديريتي مديراني كه در تفاوت معناداري : فرضيه فرعي سوم

هاي كوتاه مدت و  اند تا مديراني كه در دوره هاي بلند مدت آموزش ديده دوره

با . شود اند در مدارس متوسطه شهر مشهد مشاهده مي كارگاهي آموزش يافته

نتايج به  .استفاده شد Tتوجه به فرضيه فوق و متغيرهاي مورد مطالعه از آزمون 

  .آمده است 6 آوري شده براي انجام اين امر در جدول العات جمعدست آمده از اط

  

  )6(جدول

  اختالف ميانگين  Tمعناداري   درجه آزادي  Tنمره   

  -67/0  707/0  20  -38/0  برابري واريانس ها

  -67/0  678/0  39/19  -42/0  عدم برابري واريانس ها

ببين دانش  توان نتيجه گرفت كه تفاوت معناداري با توجه به جدول فوق مي

اند با مديراني كه در  مدت، آموزش ديده هاي بلند مديريتي مديراني كه در دوره

  .اند وجود ندارد هاي كوتاه مدت يا كارگاهي تعليم يافته دوره

تفاوت معناداري بين دانش مديريتي مديران با سابقه : فرضيه فرعي چهارم

با توجه . د وجود داردو مديران كم سابقه آموزشي در مدارس متوسطه شهر مشه
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نتايج به دست  .استفاده شد Tبه فرضيه فوق و متغيرهاي مورد مطالعه از آزمون 

  .آمده است 7 آوري شده براي انجام اين امر در جدول آمده از اطالعات جمع

  

 )7(جدول

  اختالف ميانگين  Tمعناداري   درجه آزادي  Tنمره   

  31/0  91/0  35  113/0  برابري واريانس ها

  31/0  87/0  35/1  181/0  م برابري واريانس هاعد

توان نتيجه گرفت كه تفاوت معناداري بين دانش  با توجه به جدول فوق مي

مديريتي مديران با سابقه و كم سابقه آموزشي در مدارس متوسطه شهر مشهد 

  .وجود ندارد

تفاوت معناداري بين دانش مديريتي مديران با سابقه و : فرضيه فرعي پنجم

با توجه به فرضيه . سابقه مديريتي در مدارس متوسطه شهر مشهد وجود دارد كم

نتايج به دست آمده از  .استفاده شد Tفوق و متغيرهاي مورد مطالعه از آزمون 

  .آمده است 8 آوري شده براي انجام اين امر در جدول اطالعات جمع

  

 )8(جدول

  اختالف ميانگين  Tمعناداري   درجه آزادي  Tنمره   

  -26/3  075/0  35  -83/1  ابري واريانس هابر

  -26/3  127/0  27/5  -81/1  عدم برابري واريانس ها

توان نتيجه گرفت كه تفاوت معناداري بين دانش  با توجه به جدول فوق مي

مديريتي مديران با سابقه و بدون سابقه مديريتي در مدارس متوسطه شهر مشهد 

  .وجود ندارد

عناداري بين دانش مديريتي مديران زن و مرد تفاوت م: فرضيه فرعي ششم 

با توجه به فرضيه فوق و متغيرهاي . مدارس متوسطه شهر مشهد وجود دارد
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آوري  نتايج به دست آمده از اطالعات جمع .استفاده شد Tمورد مطالعه از آزمون 

  .آمده است 7 شده براي انجام اين امر در جدول

  

 )8(جدول

  اختالف ميانگين  Tري معنادا  درجه آزادي  Tنمره   

  -22/1  318/0  38  -01/1  برابري واريانس ها

  -22/1  322/0  20/35  -01/1  عدم برابري واريانس ها

توان نتيجه گرفت كه تفاوت معناداري بين دانش  با توجه به جدول فوق مي

  .مديريتي مديران زن و مرد مدارس متوسطه شهر مشهد وجود ندارد

  

  نتيجه گيري

اي كه مديران آن از دانش  دهد مدرسه ژوهش نشان مييافته اصلي پ

اي كه مديران اين دانش را  اند از مدرسه مديريتي بيشتري برخوردار بوده

در اين باره توجه به چند نكته . تر نبوده است اند به شكل معنادار اثربخش نداشته

  :ضروري است

ثير أكه تدست آمده از تحقيقات ديگري است ه اين يافته مخالف نتيجه ب

 ، داد،1371 زاده،، تيغ ساز1369 بتويي،( دهد مثبت آموزش بر عملكرد را نشان مي

هاي موجود در  ياري از نظريهاين يافته مخالف بس). 1379 و كسرايي، 1371

در اين . هاي گوناگون دانش بشري به ويژه علوم اجتماعي و اقتصاد است حوزه

 - 1ابزار سنجش دانش مديريتي چون  گيري پايايي و روايي حال به رغم اندازه

هاي كم دقت يا دخالت شانس  پاسخ ارائهامكان  پرسشنامه محقق ساخته است و

دست آمده از اين آزمون را ه توان نتايج ب پاسخ درست وجود دارد، نمي ارائهدر 

  .معرف اندازه و محتواي دانش مديريتي مديران نمونه تحقيق دانست دقيقاً
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فرضيه كه مديران مدارس متوسطه شهر مشهد با دانش  به هر حال رد اين

كنند به عنوان يك  تري از ساير مديران عمل نمي مديريتي بيشتر به نحو اثربخش

هاي بعدي و يا انجام تحقيقات  ها و تحليل تواند مبناي گفتگو و بررسي يافته مي

  .ديگر براي تاييد يا رد اين نتيجه باشد

هاي تحقيق نشان داد كه تفاوت معناداري  فتهدر زمينه سالمت سازماني يا

يعني سالمت سازماني مدارسي كه مديران آن . بين دو گروه مديران وجود ندارد

داراي دانش مديريتي هستند از مدارسي كه مديران آن دانش مديريتي كمتري 

شود كه دانش مديريتي  گيري نمي اين يافته نيز باعث اين نتيجه. دارند بيشتر نيست

بر اساس رابطه سالمت با اثربخشي و به . ثيري در سالمت سازماني نداردتا

اي را نشان  هايي كه رابطه اثربخشي با آموزش و رشد حرفه استناد پژوهش

به عالوه به دليل تصور سالمت . گيري درستي نخواهد بود دهد اين نتيجه مي

ه و توانايي سازمان چون پيامدي مثبت و مطلوب وجود عوامل اوليه چون انگيز

  .مدير و ساير كاركنان منطقي است

فرضيه يك تحقيق نشان داد كه مديران مدارس از دانش مديريتي يكساني 

گيري  ها نتيجه درباره آن در اين حال فرضيه دو و سه كه قبالً. برخوردار نيستند

 .شده تفاوتي را در اندازه اثربخشي و سالمت سازماني چنين مديراني نشان نداد

گويند  اساس اين پژوهش هر چند اين ديدگاه هوي و همكارانش كه ميبر 

ترين نكات مورد نياز براي اداره هر سازماني ناشناخته است و شناختني  مهم«

 »عدم قطعيت«مورد انتقاد است اما با توجه به پذيرفتني بودن اصل ) 2000(» نيست

تاندارد يا واحدهاي هاي اس گر در اين كه بتوان با استفاده از برنامه پژوهش

سازمان را در اختيار مديران آموزشي مجهز دانش الزم و كافي براي اداره امور 

  .داد ترديد داردقرار

هاي فرعي پژوهش نيز حاوي برخي نكات ارزنده است، فرض  مرور فرضيه

ها در اين جا نيز با نتيجه  هاي قبلي مديران بر دانش مديريتي آن تاثير آموزش
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شود انتظار منطقي اين است مديراني كه رشته تحصيلي  رو به رو ميترديدآميزي 

هاي دانشي مديريت آموزشي هم چون علوم تربيتي يا به  ها به زمينه دانشگاهي آن

طور كلي علوم انساني مرتبط است از دانش مديريتي بيشتري برخوردار باشند اما 

يتي مديران با رشته تحقيق به نتيجه رسيد كه تفاوت معناداري بين دانش مدير

اي مشابه اين براي  نتيجه. اند وجود ندارد التحصيل شده دانشگاهي كه ازآن فارغ

در اين فرضيه معناداري تفاوت بين دانش . فرضيه بعدي تحقيق به دست آمد

نتيجه نشان . تر بررسي شد مديريتي مديران با درجه تحصيلي باالتر و پايين

ازه دانش مديريتي مديران داراي مدرك كارداني، دهد تفاوت معناداري در اند مي

اين يافته . ليسانس بدون توجه به رشته تحصيلي شان وجود ندارد ليسانس و فوق

 -مرتبط نيز با اين انتظار كه مديران با مدرك تحصيلي باالتر با رشته مرتبط يا غير

ستند داراي دانش بيشتري از جمله در موضوعات مربوط به سازمان و مديريت ه

سومين فرضيه ويژه پژوهش به بررسي معناداري تفاوت بين . همخواني ندارد

اند با مديراني  هاي بلندمدت آموزش را طي كرده دانش مديريتي مديراني كه دوره

نتيجه تحليل . اند پرداخت هاي كوتاه مدت يا كارگاهي را پشت سر گذارده كه دوره

ت معناداري از نظر دسترسي به دانش آماري نشان داد كه بين اين دو دسته تفاو

به دست آمده از فرضيه  مديريتي وجود ندارد اين نتيجه در تحقيق حاضر با يافته

  .قبلي همخوان است

فرضيه بعدي پژوهش تفاوت معنادار دانش مديريتي مديران با سابقه و كم 

يعني در اين جا نيز فرض تحقيق رد شد . سابقه آموزشي را مورد مطالعه قرار داد

  .تفاوت معناداري بين اين دو دسته مديران مشاهده نشد

گيري از تحليل آماري فرضيه پنجم پژوهش به دست  مشابه همين نتيجه

هاي مديريتي و  در آنجا نيز معناداري تفاوت بين مديران با سابقه فعاليت .آمد

هاي  آوري زمينه ال برانگيزي و فراهمؤچنين نتايجي ضمن س. بدون سابقه رد شد

هاي  پژوهشي ديگر مباحث جالبي را برخواهد انگيخت كه با ترديد در تجربه
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رود كه  اين گمان مي به اين معنا كه معموالً. شود اي ايجاد مي معمولي زندگي حرفه

 .شود هاي فرد براي انجام يك فعاليت افزوده مي با افزايش سابقه كار، بر دانستني

خرين فرضيه ويژه تحقيق نشان داد كه تفاوتي هاي مربوط به آ تحليل آماري يافته

  .بين مديران زن و مرد از نظر دسترسي به دانش مديريتي وجود ندارد
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