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سالمت سازمانی و رابطه آن با مهارتهای سرپرستی مدیران و کاربست
استانداردهای معلمان تازه کار در مدارس ابتدایی
سیدعلی باقرزاده
چکیده :هدف این پژوهش تحلیل سالمت سازمانی مدارس ابتدایی دارای معلمان تازه استخدام و رابطه آن با مهارتهای سرپرستی
مدیران و کاربست استانداردهای معلمان تازه کار در مدارس نواحی آموزش و پرورش شمال شرقی استان خراسان رضوی بوده است .روش
پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش  473نفر از آموزگاران تازه کار شمال شرق خراسان رضوی بودند که بر
اساس جدول مورگان تعداد  9و در نهایت تعداد  40نفر و از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی طبقه ای انتخاب
شدند .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه های سالمت سازمانی ،مهارتهای سرپرستی مدیران و استانداردهای معلمان تازه کار بودند که
روایی صوری و محتوایی هر سه پرسشنامه توسط اساتید علوم تربیتی مورد تأیید و ضرایب پایایی(آلفای کرونباخ) آنها به ترتیب ،0/93 ،0/9
 0/99به دست آمد .داده ها با استفاده از شاخص های آماری نظیر همبستگی پیرسون ،آزمون  tمستقل ،تحلیل واریانس یکطرفه ،رگرسیون و
تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافته های پژوهش نشان داد - :بین سالمت سازمانی با مهارتهای سرپرستی مدیران و
کاربست استانداردهای معلمان تازه کار رابطه معنادار وجود دارد - .دو متغیر مهارتهای سرپرستی مدیران و استانداردهای معلمان تازه کار
واریانس سالمت سازمانی را بیش از  %54تبیین می کند -4 .مدل پیش بینی سالمت سازمانی با مهارت های سرپرستی مدیران و
استانداردهای معلمان تازه کار مورد تآیید قرار گرفت.
واژه های کلیدی :سالمت سازمانی ،مهارتهای سرپرستی ،استانداردهای معلمان تازه کار ،مقطع ابتدایی ،تحلیل مسیر.

 -1مقدمه
تغییرات و تحوالت شگرف و البته سریع و اساسی در نیازهای انسان امروز به خصوص در جوامع در حال توسعه سبب شده برای
همگام شدن با این تغییرات ،امر آموزش و پرورش و نحوه ی اداره و فعالیت آن بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد .کشور ما نیز
برای اینکه بتواند از این تغییر و تحوالت بیشترین و بهترین استفاده را داشته باشد چشم انداز برنامه توسعه ایران  303را در
دستور کار خود قرار داده؛ در این برنامه از تأثیر گذارترین نهادها ،آموزش و پرورش است چرا که باید کودکان و نوجوانان را برای
جامعه امروز و همچنین جامعه آینده به گونه ای که هم در زندگی فردی و اجتماعی خود موفق باشند و هم باعث پیشرفت و
توسعه کشور مطابق با اهداف برنامه مورد نظر بشوند ،پرورش دهد .به همین منظور آموزش و پرورش با بررسی عملکرد خود در
سالهای بعد از انقالب ،درصدد ایجاد تغییرات اساسی در نظام آموزشی کشور بوده تا با آموزش مؤثرتر بتواند وظیفه خطیری که
برعهده دارد را به انجام برساند.از این رو تغییراتی همچون حذف یک روز از برنامه کالسی مدارس ،اضافه کردن پایه ششم به
مقطع ابتدایی ،تغییر کتب درسی و  ،...از سوی دیگر افزایش سن معلمین شاغل و بازنشسته شدن حجم زیادی از آنان آموزش و
پرورش را برآن داشته تا نیرو های جوان را جایگزین آنان کند .به همین منظور جذب نیرو عالوه بر مراکز تربیت معلم از دیگر
کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی(نویسنده مسئول) 1- s.ali.bagherzade@gmail.com
2- Organizational Health
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مراکز علمی کشور همچون دانشگاه های دولتی و غیردولتی صورت گرفت و بسیاری از نیروهای آموزش ندیده و بی تجربه وارد
نظام آموزش و پرورش شده و طی گذراندن یک دوره کوتاه مدت ضمن خدمت شروع به فعالیت در امر آموزش کرده اند .همچنین
با توجه به نیاز و تغییرات ایجاد شده در مقطع ابتدایی ،اکثر این نیروهای جدید در این مقطع شروع به فعالیت نمودند .بدون
تردید در تمام نظام های آموزشی ،معلم نقش کلیدی داشته ،چشم امید جامعه از هر سو به جانب اوست و جوامع بشری هر گونه
تحول و پیشرفت علمی و معنوی خود را ناشی از نگرش ،همت و تالش معلمان می دانند .انتظار جامعه از مدرسه و معلم این
است که نوجوانان را برای زندگی واقعی در جامعه فردا تربیت کنند .لذا دانش ،مهارت و شایستگی و قابلیت مردان و زنان فردا به
دانایی ،توانایی ،صالحیت ،تالش و احساس مسئولیت معلمان امروز بستگی دارد [ ] .بنابراین نظام آموزش و پرورش نیز برای
رسیدن به اهداف خود باید با ایجاد مدارسی سالم و پویا که دارای جوی مطلوب باشند موجبات انگیزش و عالقه مندی به فعالیت
را برای آموزگاران تازه کار فراهم آورد .چراکه معلمان در مدرسه سالم به آموزش و یادگیری متعهد هستند و اهداف باالتر ولی
قابل حصول برای دانش آموزان در نظر می گیرند؛ استانداردهای عملکرد سطح باال را حفظ می کنند و محیط یادگیری ،منظم و
جدی است ،همدیگر را دوست می دارند ،به همدیگر اعتماد دارند ،در کار خود دلسوز هستند و به مدرسه خود افتخار می کنند
[ ] .بی شک چنین مدرسه ای نیازمند سرپرستی و مدیریتی توانمند و کارا می باشد که الزمه چنین مدیریتی در محیط آموزشی
آن است که شخص مدیر از هدفها و فراگردهای آموزشی و پرورشی مطلع باشد ،سازمان آموزشی و روابط رسمی و غیررسمی آن
را به درستی بشناسد ،جوسازمانی مساعدی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارکنان به وجود آورد ،از نیروهای انسانی و مادی
موجود به طور مقتضی استفاده کند ،وحدت و هماهنگی الزم را میان اجزا و عناصر سازمان(مدرسه) ایجاد نماید ،همکاران و
زیرستان خود را به کار و فعالیت مؤثر برانگیزد ،عملکرد سازمان خود را ارزشیابی و انتقاد کند ،و باالخره ،همکاری و مشارکت خود
و زیردستان رادر انجام امور ،اساس مدیریت و رهبری قرار دهد[ .]4در این پژوهش به تحلیل سالمت سازمانی و رابطه آن با
مهارتهای سرپرستی مدیران و کاربست استانداردهای معلمان تازه کار در مقطع ابتدایی پرداخته شده است.
امروزه نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمان های پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشور
محسوب می شود .این سازمان که با رشد و توسعه اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد ،به تدریج حالت ساده و
ابتدایی خود را از دست داده و به حالتی پیچیده درآمده است[ .]3در سازمان آموزش و پرورش با توجه به حساسیت این
سازمان ،برای رسیدن و اجرای موفقیت آمیز هر فعالیت آموزشی ،عالوه بر منابع مالی ،وسایل و فناوری ،وجود نیروی انسانی سالم
نقش اساسی را ایفا می کند [ .]5که همه این موارد را می توان در قالب سالمت سازمانی به بررسی پرداخت .شریعتمداری معتقد
است سالمت سازمانی ،یکی از گویاترین و بدیهی ترین شاخصهای اثربخشی سازمانی است .در یک سازمان سالم مدیر رفتاری
کامالً دوستانه و حمایتگر با کارمندان خود دارد و در برنامه های خود دارای یگانگی است .کارمندان نیز تمایل بیشتری برای
ماندن و کار کردن در سازمان دارند و به طور مؤثری کارها را انجام می دهند [ .]9براتون و گولد معتقد هستند سالمت سازمانی،
نشانه ای از کار درشرایط سالم و درباره ی به حداکثر رساندن سالمتی و رفاه کارکنان است .همچنین بروندادهای سالم برای ذی
نفعان؛ مانند سرمایه گذاران ،جامعه ،مشتریان و موکالن را در بر دارد .سالمت سازمانی کل نگر ،جامع و استراتژیک است[.]7
اصطالح سالمت سازمانی نخستین بار در سال(  ) 999توسط مایلز در مطالعه ی جو سازمانی مدارس به کار برده شد؛ این
اصطالح که نخستین بار برای بیان جنبه ی تداوم و بقای سازمان مورد استفاده قرار گرفت و بر اساس کار پارسونز ،به عنوان
توانایی سازگاری سازمان با محیط خود ،ایجاد هماهنگی میان اعضای سازمان و دست یابی به اهداف آن تعریف شد [.]8
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سالمت سازمانی بر اساس نظریه پارسونز در سه بعد اصلی و هر بعد در مؤلفه هایی به شرح زیر:

الف) سطح نهادی:
 .یگانگی نهادی؛ عبارت است از توانایی مدرسه برای انطباق با محیط و سازش با روش هایی است که سالمت برنامه آموزشی را
حفظ کند .مدارسی که دارای یگانگی هستند از تقاضاهای غیر معقول والدین و محل در امان می باشند و به طور موفقیت آمیزی
با نیروهای بیرونی مخرب سازش کند.
ب) سطح اداری:
 .نفوذ مدیر؛ مدیر با نفوذ بوده و با رئیس ناحیه به طور اثربخش کار می کند ،اما در عین حال در فکر و عمل خود استقالل دارد.
 .4رعایت (مالحظه گری)؛ عبارت است از رفتار مدیری که باز ،دوستانه و حمایتی می باشد .مالحظه گری بازتاب رفتار حاکی از
احترام ،اعتماد متقابل ،همکاری و پشتیبانی و توجه صادقانه نسبت به معلمان به عنوان همکاران حرفه ای است.
 .3ساخت دهی؛ رفتاری است که مدیر به طور واضح انتظارات کار ،استانداردهای عملکرد و رویه ها را صراحتاً تعیین می کند.
 .5حمایت منابع (تأمین و به کار گیری منابع)؛ عبارت است از میزان تهیه مواد و وسایل الزم و مورد درخواست معلمان .و وسایل
اضافی دیگر که به راحتی قابل وصول است.
ج) سطح فنی:
 .9روحیه؛ عبارت است از اطمینان ،همدردی ،اعتماد و احساس انجام کار که هیئت آموزشی را فراگرفته است .معلمان احساس
خوبی به یکدیگر داشته و در عین حال احساس می کنند که کار خود را به خوبی انجام می دهند.
 .7تأکید علمی؛ به فشار مدرسه برای کسب موفقیت و یادگیری دانش آموزان اشاره می کند .اهداف علمی سطح باال ولی قابل
حصول برای دانش آموزان وضع شده است؛ محیط یادگیری ،منظم و جدی است؛ معلمان به توانایی دانش آموزان برای موفقیت در
یادگیری اعتقاد دارند ،و دانش آموزان نیز سخت کار کرده و برای آنهایی که از نظر علمی پیشرفت خوبی دارند ،احترام قائل
هستند [ ].
سلیمانی اظهار می دارد اندیشه سالمت کامل در یک سازمان توجه ما را به عواملی که رشد و شکوفایی آن را تسهیل و نیز به
شرایطی که از پویایی های کامل آن جلوگیری می کنند ،جلب می کند .احتماالً فهم وضع سالمت یک سازمان آموزشی نظیر
مدرسه می تواند ما را در گزینش روش های مدیریت و رهبری مناسب برای اثربخش سازی آن یاری کند[ .]9چرا که نقش
مدیریت به عنوان عامل اصلی ایجاد و ارتقای سطح سالمت در سازمان حائز اهمیت ویژه می باشد .در مدارس مدیران وظایفی
دارند که برای انجام این مهم باید نقش های سازمانی و روابط بین فردی و اهداف مدرسه را به طور روشن درک نموده و در جهت
تأمین نیازهای اعضای مدرسه و ارباب رجوع تالش کنند و سازمان مدرسه را قادر به برخورد موفقیت آمیز با نیرو های داخلی و
خارجی کرده تا بتواند نیروهای مخرب را نیز در جهت هدف اصلی سازمان هدایت کرده و با تأمین اهداف مدرسه ،سودمندی و
ادامه حیات آن را تضمین کنند[ .]9به عقیده رابرت استارت وظیفه سنگین مدیر آموزشی ایجاد محیطی است که در آن آموزش
به طور اخالقی صورت پذیرد .به این ترتیب ،هرگاه مدیری بپذیرد که محیط آموزشی ،سازمانی ،سیستم و ترتیب های نهادی مانند
برنامه ریزی درسی ،برنامه های هفتگی و روزانه ،ارزیابی ها ،سیاست های ارتقاء و نظایر آن از ارزش خاصی برخوردارند معیارهای
اخالقی را مطلوب شمرده و به وظیفۀ بزرگ خود توجه داشته است[.] 0
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خواجه ای در رساله دکتری خویش ،تحت عنوان " ارزشیابی صالحیت ها و مهارت های حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی جهت
طراحی مدل مناسب مدیریت" مهم ترین صالحیت های مدیران آموزشی را در سه بخش مهارت های فنی ،مهارت های انسانی و
مهارت های ادراکی دانسته است[ ] .و از آنجا که مدیران آموزشی(مدیران مدارس) در رده بندی مدیران به عالی ،میانی و
سرپرستی غالبا در رده سرپرستی قرار دارند و برای انجام وظایف نیاز به مهارت های ویژه فنی دارند ،زیرا که وظایف آنها غالباً
ایجاب می کند که زیردستان خود را راهنمایی کنند یا آموزش دهند .استیفن رابینز مهارتهای سرپرستان را به شرح زیر می داند:
 .مهارت و فن رفتار با کارکنان  .توانایی در پیش بینی رفتار کارکنان  .4مهارت در هدف گذاری  .3قدرت تجزیه و تحلیل رفتار
افراد تحت نظارت  .5مهارت در اصالح رفتار کارکنان[ ].
الول و وایلز معتقدند مدیران مدارس برای انجام نظارت و آموزش مناسب ،باید در رهبری ،روابط انسانی ،هماهنگی ،تسهیل
تغییرات و تقویت برنامه های آموزشی مهارت داشته باشند .به نظر این صاحب نظران ،نظارت آموزشی یک مفهوم انسانی،
دموکراتیک و مردم ساالرانه بوده ،جنبه خدماتی و کمکی دارد و لذا رشد حرفه ای و مداوم معلمان باید سرلوحه کار مدیران قرار
گیرد تا عملکرد مدرسه بهبود یابد[.] 4
سلجوقی نیز معتقد است سرپرستان عالوه بر آشنایی کامل با عوامل کار و داشتن مسئولیت ها و اختیارات باید مهارت های ویژه
سرپرستی را نیز داشته باشند .مهارت هایی همچون:
 .مهارت در روابط کار :سرپرست باید بتواند با برانگیختن افراد در کنار آنها ،هدفهای سازمان را تحقق بخشد.
 .مهارت در تعلیم کار (مهارت در تعلیم دادن) :یک سرپرست الزاماً همه روزه باید اطالعات زیادی را در اختیار دیگران بگذارد.
 .4مهارت در روش کار (مهارت در بهتر کردن روش های کار) :استفاده ی بهینه از نیروی انسانی ،لوازم کار (ابزار) ،مواد مصرفی.
 .3مهارت در حفاظت کار (مهارت در پیشگیری از حوادث) :سرپرستان مسئولیت ایمنی افراد و وسایل قسمت خود را به عهده
دارد ،پس بهتر است سوانح را پیش بینی کرده و تا حد امکان از وقوع آنها جلوگیری کند.
 .5مهارت فنی کار (تخصصی) :سرپرستی که با رده ا جرایی سر و کار دارد باید به کار تخصصی قسمت ،تسلط کامل داشته باشد.
روش های انجام کار ،طرز کار ابزار آالت ،کارهایی که باید انجام شود ،کارهایی که مجاز نیست .و اختیاراتش را نیز باید بداند[.] 3
همچنین با توجه به اینکه سرپرستان مدارس ،مدیران بالفصل معلمان هستند ،موفقیت معلم در تحقق اهداف تعیین شده برای
وی یا برای مجموعه ای که او در آنجا کار می کند (اولیاء مدرسه) ،میزان اثربخشی وی را تعیین می کند .بنابراین کسانی که
دست اندر کار بهبود اثربخشی معلم می باشند ،باید به اهداف تعیین شده برای معلم و اهدافی که خود معلم تعیین و تعریف می
کند ،آگاه باشند[.]3
از سوی دیگر نیز منابع تخصصی آموزش و پرورش نظرات بسیاری در مورد تأکید بر محور بودن معلم دارد .آرمان هایی مانند
حرفه گری معلم ،توانمندسازی و پژوهشگری معلم ،محوری ترین موضوعات نظام های آموزش و پرورش به روز هستند .در آموزش
و پرورش به هیچ نوآوری نمی توان دل بست ،مگر آنکه پیشاپیش تغییرات کیفی مناسب در معلمان به وقوع پیوسته باشد[.] 5
در واقع معلم برتر شدن یک فرایند تکاملی است .معلمان تازه کار انواع تجارب دانشگاهی ،اجتماعی و فرهنگی را به کالس می
آورند .به تدریج با افزایش شناخت آنان در مورد دانش آموزان ،مدارس ،و جامعه خویش ،بهتر می توانند کارهای تکمیلی خویش را
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از بنیادی محکم به سطوح باالتر مهارتی برسانند[ .] 9معلمانی که می خواهند به سطح باالی مهارتی برسند ،باید از انواع دانش و
استانداردهای شغلی خود ،به عنوان یک معلم حرفه ای آگاهی داشته و در آموزش خود بکار بگیرند .استانداردهایی همچون نمونه
زیر که اقتباس از استانداردهای معلمان تازه کار تدوین شده در ایالت رودآیلند  -ایاال متحده می باشد.
استانداردهای معلمان تازه کار
استاندارد  :معلمین تجارب یادگیری ایجاد می کنند.
استاندارد  :معلمین فرصت های آموزشی را به منظور توسعه یادگیری دانش آموزان ایجاد می کنند.
استاندارد  :4معلمین استانداردهای آموزشی را ایجاد می کنند که موجب توسعه دانش آموزان در حل مسئله و مهارت های
عملکرد گردد.
استاندارد  :3معلمین محیطی ایجاد می کنند که تعامل اجتماعی مثبت و یادگیری فعال و خود انگیزشی را تشویق می کند.
استاندارد  :5معلمین روابط مبتنی بر همکاری با خانواده ها و همکاران را تشویق می کنند که از یادگیری دانش آموزان حمایت
کنند.
استاندارد  :9معلمین ارتباط اثر بخش را به عنوان ابزاری برای یادگیری دانش آموزان در نظر می گیرند.
استاندارد  :7معلمین به منظور توسعه و رشد مداوم یادگیرنده از روش های ارزشیابی رسمی و غیر رسمی استفاده می کنند.
استاندارد  :8معلمین مسئولیت توسعه حرفه ای خود را از طریق ایجاد فرصتهایی که یادبگیرند و رشد پیدا کنند ،می پذیرند.
استاندارد  :9معلمین استانداردهای اخالقی و قانونی را رعایت می کنند.
پژوهش های روزنشتاین و فرست نشان داده که مهم ترین متغیر مؤثر در فرایند آموزش که از معلم ناشی می شود و بیش ترین
همبستگی(  )R=077را با یادگیری شاگردان دارد ،روش تدریس معلم در کالس ،شامل سازمان بندی مطالب درسی ،استفاده از
نظریه های مختلف یادگیری و کاربرد فنون گوناگون آموزشی است[ .] 7در پژوهش دیگری که با عنوان شرایط برای آموزش و
تربیت حرفه ای معلمان توسط کریستوفر و کینگ ) 007(4انجام گرفت ،به این نتیجه رسیدند که آموزش و تربیت حرفه ای
معلمان ،زمینه ساز حس مسئولیت پذیری و افزایش کیفیت شغلی در طول دوره کاری آنها می باشد[.] 8
در پژوهشی که هوی و ولفولک 3در سال 994تحت عنوان بررسی رابطه بین کارایی معلمان و سالمت سازمانی مدرسه به مطالعه
روابط بین دو بعد کارایی معلم (فردی و گروهی) با جنبه های جو مدرسه سالم (انسجام نهادی ،نفوذ مدیر ،مراعات ،ساخت دهی،
حمایت به وسیله منابع ،روحیه و تأکید علمی) پرداخته اند؛ نتایج تحقیق نشان داده که جو یک مدرسه سالم با تأکید قوی بر
جنبه های علمی و وجود مدیری با نفوذ ،با کارایی فردی و گروهی معلمان رابطه بسیار قوی دارد[ .]5در پژوهشی دیگر سویی 5و
همکاران رابطه ادارک معلمان از سالمت مدرسه و ویژگی های فردی معلمان با تعهد سازمانی آنان را بررسی کردند .بر اساس یافته
های این پژوهش ،وضعیت سالمت مدرسه ،تعهد سازمانی معلمان را پیش بینی می کند و پنج بعد تأکید علمی ،مالحظه گری،
یگانگی نهادی ،روحیه و نفوذ مدیر از میان ابعاد هفتگانه سالمت سازمانی متغیر های پیش بین تعهد سازمانی هستند .به ویژه سه
بعد مالحظه مدیر ،تأکید علمی و یگانگی نهادی قدرت باالیی در پیش بینی تعهد سازمانی معلمان دارند .یافته ها نشان داد،
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درصورتی که مدرسه به عنوان واحد تحلیل انتخاب شود ،شاخص کلی سالمت سازمانی ( اندازه حاصل از همه ابعاد سالمت
سازمانی) می تواند ابزار عملی و قوی تشخیصی جهت مطالعه ی کیفیت زندگی مدرسه ای باشد[.] 9
یافته های تحقیق آهنچیان و ظهور پرونده با عنوان رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سالمت سازمانی مدارس متوسطه
شهر مشهد ،نشان می دهد بین سالمت سازمانی مدارسی که مدیران آن دارای دانش مدیریتی هستند با مدارسی که مدیران آن
دانش مدیریتی کمتری دارند تفاوت معنادار وجود ندارد[ .] 0اما در نتایج تحقیق آقایی رابطه مثبت و مستقیم و معنی دار بین
سالمت سازمانی و وظایف شش گانه مدیران آموزشی (برنامه ریزی آموزشی و تدریس،امور دانش آموزان ،امور کارکنان ،روابط
مدرسه و اجتماع ،تسهیالت و تجهیزات ،امور اداری و مالی) وجود دارد و به عنوان معیارهای عملکرد مدیران در تعیین سطح
سالمت سازمانی بسیار مؤثر است[ ].
روحی و رجایی پور به بررسی رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران و سالمت سازمانی مدارس متوسطه شهر اصفهان
پرداخته است ،وی در پایان ،گزارش کرده است که اگر مدیران مدارس در به کار بردن تصمیم گیری مشارکتی اهتمام ورزند،
سالمت سازمانی مدرسه آن ها در تمام ابعاد بهبود خواهد یافت[ ] .نتایج تحقیق اسکندری با عنوان بررسی رابطه بین سالمت
سازمانی و عملکرد مدیران متوسطه مشکین شهر؛ حاکی از این بود که میان سالمت سازمانی و عملکرد مدیران آموزشی و
همچنین میان سالمت سازمانی و ابعاد ششگانه قلمرو عملکرد مدیران ( شامل برنامه آموزش و تدریس ،امور دانش آموزان ،امور
کارکنان ،روابط مدرسه -اجتماع ،تسهیالت و تجهیزات و امور اداری و مالی) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد [.] 4
میلر استنلی جان در تحقیق خود در زمینه سالمت سازمانی به رابطه بین ادراک معلمین از سالمت سازمانی مدارس متوسطه و
اعتماد و اطمینان به مدیر ،همکاران و سازمان مدرسه پرداخته است .یافته های تحقیق نشان داد بین سالمت سازمان و اعتماد
معلمین همبستگی مستقیم وجود داشت .یافته های دیگر ت حقیق همبستگی مثبت بین سطح اعتماد دبیران به مدیر ،همکاران و
سازمان با ادراک آنها از سالمت سازمانی بود .بنابراین ،مدارس سالم موجبات انگیزش و عالقه مندی به کار را در معلمان به وجود
آورده و از این طریق اثربخشی خود را باال می برند .مفهوم سالمت سازمانی مدرسه برای فهم ماهیت تعاملهای میان دانش آموز و
معلم ،معلم و معلم ،معلم و مدیران ابداع شده است[.] 3
بنابر آنچه گذشت مدل مفهومی پژوهش در شکل ( ) با توجه به اهداف و ارتباط بین متغیرهای تحقیق ارائه شده است.
سالمت
سازمانی

استاندارده
ای معلمان
جدید

مهارتهای
سرپرستی
شکل ( ) :مدل مفهومی پژوهش

 -2روش شناسی پژوهشی
1- Miller, Stanley John.
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 - 1-2روش تحقيق :با توجه به ماهیت موضوع و هدف های پژوهش ،یعنی بررسی رابطه بین سالمت سازمانی با مهارت
سرپرستی مدیران و کاربست استاندارد معلمان تازه کار ،روش تحقیق این پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی است .هنگامی که
محقق دو یا چند دسته از اطالعات را در اختیار دارد میتواند از این روش استفاده کند چرا که این روش برای مطالعه میزان
تغییرات در یک با چند عامل استفاده می شود.
 -2-2جامعه آماری :جامعه آماری این پژوهش را کلیه آموزگاران تازه کار زن و مرد مدارس ابتدایی خراسان رضوی که
بین تا  7سال سابقه دارند ،تشکیل می دهند .با توجه به فعالیت بیشتر نیروهای تازه کار در مناطق آموزشی محروم این استان،
در نمونه گیری ابتدا به صورت خوشه ای ،شمال شرق این استان شامل شهرهای سرخس ،صالح آباد ،فریمان و تربت جام انتخاب
و پرسشنامه ها به صورت نمونه گیری نسبی بین آن شهرها تقسیم و معلمان در آن مناطق به صورت تصادفی انتخاب گردیدند .از
تعداد کل معلمین تازه کار این مناطق که  437نفر بودند ،با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه شامل  9نفر تعیین ،و در
مجموع تعداد  40پرسشنامه بین پاسخگویان توزیع و در نهایت بعد از خارج کردن موارد مخدوش تعداد  9پرسشنامه مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 -3-2ابزار اندازه گيری :در این پژوهش سه پرسشنامه اصالح شدۀ سالمت سازمانی (هوی و فلدمن، ) 999 ،
مهارت سرپرستی مدیران(سوزان ) 000 ،و استاندارد معلمان تازه کار (رودآیلند 4) 004 ،استفاده شد .در این پرسشنامه ها
امتیازات ( الی  )5به صورت خیلی کم ،کم ،تاحدودی ،زیاد و خیلی زیاد درجه بندی شده اند.
پرسشنامه سالمت سازمانی دارای  33سؤال می باشد .در این پرسشنامه سؤال های  4و  7برعکس نمره گذاری می شوند .با توجه
به اینکه حداکثر امتیاز هر سؤال  5و تعداد  33سؤال می باشد .حداکثر امتیاز ممکن برای این پرسشنامه  0و حداقل آن 33
می باشد .نمره  0نشان دهنده باالترین امتیاز 4 ،در حد متوسط و  33کمترین امتیاز را به سالمت سازمانی می دهند.
پرسشنامه مهارتهای سرپرستی مدیران دارای  7سوال می باشد بنابراین حداکثر امتیاز این پرسشنامه  45و حد متوسط آن و
کمترین حد امتیازات این پرسشنامه  7امتیاز می باشد.
پرسشنامه استاندارد معلمان تازه کار دارای  37سؤال و حداکثر امتیاز ممکن برای این پرسشنامه  45و حداقل آن  37می باشد.
نمره  45نشان دهنده باالترین امتیاز 3 ،درحد متوسط و  37کمترین امتیاز برای این پرسشنامه در نظرگرفته شده است.
 -4-2روایی و پایایی پرسشنامه ها :با مشورت اساتید راهنما و اعمال تغییراتی در سنجه های پرسشنامه
ها تعداد  5عدد از پرسشنامه ها ببن اساتید و متخصصین علوم تربیتی و روانشناسی توزیع و با اعمال نظر آنان روایی صوری و
محتوایی پرسشنامه تأیید گردید .همچنین جهت تأیید پایایی پرسشنامه ،تعداد  30نسخه بین آموزگاران در مقطع ابتدایی توزیع
و پس از جمع آوری آنها ،آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سالمت سازمانی؛ مهارتهای سرپرستی مدیران و استانداردهای معلمان
تازه کار به ترتیب به میزان  0/93 ، 0/9و  0/99تعیین گردید.
 -5-2روش تجزیه و تحليل دادهها :یا توجه به ماهیت اطالعات و مقیاس اندازه گیری در دو سطح آمار
توصیفی ( تعیین فراوانی ،تنظیم جداول ،نمودار درصد و میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون برای مشخص کردن رابطه بین متغیر ها و ابعاد مختلف آنها و آزمون  tمستقل و تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی
سواالت) استفاده گردید .همچنین برای تحلیل مسیر و اعتبار یابی مدل ارائه شده از خروجی لیزرل استفاده گردید.
 -3نتایج و یافته های پژوهش
2- Hoy & Feldman
3- Suzanne R
4- Rhode island
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در این قسمت بر اساس سوال های پژوهش به تحلیل داده ها پرداخته می شود.
سوال  :آیا میزان سالمت سازمانی ،مهارتهای سرپرستی مدیران و استانداردهای معلمان تازه کار از نظر پاسخگویان باالتر از حد
متوسط است؟
به منظور ،اطالع از متوسط عملکرد افراد و پراکندگی نمرات آنها در هر یک از متغیرهای پژوهش ،شاخص های توصیفی هر یک از
متغیرها در جدول ( ) ارائه می شود.
همچنین این جدول نشان می دهد که میزان مؤلفه های سالمت سازمانی و مهارت سرپرستی مدیران و استاندارد معلمان تازه کار
در سطح  95درصد باالتر از حد متوسط است.

مؤلفه

جدول ( ) میزان سالمت سازمانی ،مهارت سرپرستی مدیران و استاندارد معلمان تازه کار
df
میانگین نمونه
انحراف معیار
میانگین آزمون
4

سالمت سازمانی
مهارت سرپرستی مدیران
استاندارد معلمان تازه کار

3

sig

4770

54794

8

000

974

9789

8

000

8870

8

000

709

سوال  :آیا بین سالمت سازمانی ،مهارتهای سرپرستی مدیران و استانداردهای معلمان تازه کار رابطه ی معنادار وجود دارد؟
نتایج جدول شماره ( ) ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می دهد و بیانگر این امر که بین مهارتهای سرپرستی
مدیران و استانداردهای معلمان تازه کار با سالمت سازمانی رابطه معنادار و مستقیم در سطح (  ) P>0/0وجود دارد .همچنین
نتایج آزمون همبستگی پیرسون مربوط به مهارتهای سرپرستی مدیران با استانداردهای معلمان تازه کار نشان می دهد همبستگی
بین دو متغیر  0/45بدست آمده ،این میزان همبستگی از نظر آماری با احتمال  99درصد معنادار می باشد .بنابراین فرض صفر رد
می شود و نشان می دهد که با افزایش متغیر مهارتهای سرپرستی مدیران ،میزان کاربست استانداردهای معلمان تازه کار نیز
افزایش پیدا می کند.
جدول ( ) ماتریس همبستگی بین متغیر های پژوهش
4

آماره متغیر ها
متغیرها

.سالمت سازمانی
 .مهارتهای سرپرستی

**0/7

 .4استانداردهای معلمان

**0/3

* P >0/05

**

**0/45

P>0/0

بنابراین جدول( ) نتایج زیر را تبیین می کند.
الف) بین سالمت سازمانی و مهارت سرپرستی مدیران رابطه معناداری وجود دارد.
ب) بین سالمت سازمانی و استاندارد معلمان تازه کار رابطه معناداری وجود دارد.
پ) بین مهارت سرپرستی مدیران و استاندارد معلمان تازه کار رابطه معناداری وجود دارد.
سوال  :4آیا متغیرهای مهارت سرپرستی مدیران و استاندارد معلمان تازه کار ،سالمت سازمانی را پیش بینی می کنند؟
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برای آزمون این سوال پژوهشی ،از رگرسیون چند متغیری که اجازه میدهد نمره یک فرد در یک متغیر را بر اساس نمرههای او
در چندین متغیر دیگر پیشبینی کرد ،بهره گرفته شد .در این بخش متغیرهای مهارت سرپرستی مدیران (  ) X 1و استاندارد
معلمان تازه (  ،) X 2متغیرهای پیش بین و سالمت سازمانی ،متغیر مالک (  ) Yرا تشکیل می دهد .همچنین به منظور بررسی
بهترین پیش بینی کننده ها از روش تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد که نتایج آن در جدول ( )4آمده
ارائه می گردد.
متغیرهای وارد شده در
هر مرتبه

R

R2

R2
تعدیل شده

R2 

F

df1

df2

سطح
معناداری

مهارتهای سرپرستی

./7

./5

./5

./5

7789

7

.000

استانداردهای معلمان

./74

./54

./54

./04

73

9

.000

جدول ( )4خالصه نتایج تحلیل های رگرسیون گام به گام متغیرهای پیش بینی کننده سالمت سازمانی (مقدار واریانس تبیین شده و
معناداری مدل)

جدول فوق نسبت Fو ترتیب ورود متغیرها و سطح معناداری پژوهش را در سطح  0/00نشان می دهد .با توجه به جدول ()4
متغیر مهارت سرپرستی مدیران به علت داشتن همبستگی صفر مرتبه باال اولین متغیری است که وارد تحلیل شد و با توجه به
مقادیر R2تعدیل شده ،می توان گفت مهارت سرپرستی مدیران توانسته است  % .5از واریانس متغیر سالمت سازمانی را تبیین
کند ،استاندارد معلمان تازه کار در گام دوم وارد معادله شد و همراه متغیر مهارت سرپرستی مدیران توانست  54درصد از واریانس
متغیر سالمت سازمانی را تبیین نماید .حال سهم هر یک از متغیرها در مدل در جدول ( )3ارائه می گردد.
مدل

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده

b

خطای استاندارد

ثابت

8 779

379

مهارت سرپرستی

798

./ 78

ثابت

5 787

973

مهارت سرپرستی

735

./ 85

./95

استاندارد معلمان

./ 87

./05

./ 7

t

سطح
معناداری

9799

.000

579

.000

575

.000

47 3

.000

475

.00

Bete
./7

جدول ( )3ضرایب حاصل از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام متغیرهای پیش بینی کننده سالمت سازمانی (معناداری متغیرهای پیش
بین)

نتایج جدول ( )3نشان می دهد که متغیر مهارتهای سرپرستی مدیران و استانداردهای معلمان تازه کار پیش بینی کننده های
معنادار سالمت سازمانی هستند .با توجه به ضرایب حاصل و برقرار بودن مفروضه نرمال بودن مقادیر باقی مانده ،معادله رگرسیون
زیر برای متغیر سالمت سازمانی در مرتبه دوم محاسبه شد .
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Y= a+b1x1+b2x2

)(1

(کاربست استاندارد)((+)0/ 87مهارت سرپرستی)( = )5 /87(+) /35سالمت سازمانی
با توضیح اینکه در صورت ثابت نگاه داشتن سایر شرایط هر چقدر میزان مهارت سرپرستی مدیران و استاندارد معلمان تازه کار و
افزایش یابد میزان سالمت سازمانی افزایش نشان می دهد.

شکل( ) رابطه بین سالمت سازمانی با مهارت سرپرستی مدیران و استاندارد معلمان تازه کار

سوال  :3آیا یافته های پژوهش با مدل مفهومی ارائه شده برازش دارد؟
به منظور آزمون مدل مفهومی ارائه شده ،یعنی بررسی نقش مهارتهای سرپرستی مدیران و استانداردهای معلمان تازه کار در پیش
بینی سالمت سازمانی از روش تحلیل مسیر استفاده شد .قبل از اجرای تحلیل مسیر پیش فرض های هم خطی ،شاخهای تحمل و
تورم واریانس مورد بررسی قرار گرفت که نشان داد پیش فرضهای تحلیل مسیر احراز شده است .بنابراین در شکل( )4نشان داده
شد که نتایج شاخصهای برازش تحلیل مسیر ،حاکی از برازش کلی مدل مورد نظر بود است.

شکل ( )4الگوی برازش شده پیش بینی سالمت سازمانی به همراه ضرایب رگرسیون استاندارد شده (مسیر)
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برای هریک از متغیرهای مهارتهای سرپرستی مدیران و استانداردهای معلمان تازه کار بر سالمت سازمانی پارامترهای ضریب
مسیر و مقادیر  tمتناظر با آن نیز وجود دارد .این ضرایب و شاخصها ،قدرت نسبی هر مسیر را نشان میدهند .ضریب مسیر
مهارتهای سرپرستی مدیران به سالمت سازمانی ( )0/93است که ضریب مسیر مثبت و متوسطی است .آزمون معنی داری  tنیز
نشان داد که این مسیر به لحاظ آماری معنی دار میباشد ( .)p<0/01, t=13/08ضریب مسیر از استانداردهای معلمان تازه کار
به سالمت سازمانی ( )0/ 9است که ضریب مثبت و متوسطی است و آزمون معنیداری  tنیز نشان داد که این مقدار به لحاظ
آماری معنادار است ) .( p<0/05, t= 3/89در مجموع مدل کلی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است؛ و تمام مسیرها
دارای ضرایب معناداری هستند .همچنین از طریق الگوی پیشنهادی  %54درصد واریانس سالمت سازمانی قابل تبیین است.
سوال  :5آیا بین نظرات آموزگاران در خصوص سالمت سازمانی ،مهارتهای سرپرستی مدیران و کاربست استانداردهای معلمان تازه
ویژگی های
کار برحسب
میانگین
تعداد
گروه
sig
t
df
جنس ،سن،
دموگرافیک(
تحصیالت و
سطح
84
مردان
5 79
استخدام)
وضعیت
./ 9
/
7
سالمت سازمانی
49
زنان
دارد؟
تفاوت وجود
5579
جدول ( )5نتایج
بررسی تفاوت
زنان در مورد
سالمت
مهارتهای

مهارتهای سرپرستی
مدیران
استانداردهای معلمان
تازه کار

مردان

84

زنان

49

77 4

مردان

84

84797

زنان

49

9075

973

7

7

./8

7 7

./3

./04

آزمون  tبرای
عملکرد مردان و
متغیرهای
سازمانی،
سرپرستی

مدیران و استانداردهای معلمان تازه کار

با توجه به جدول ( )5مالحظه می شود که این سوال پژوهشی در سالمت سازمانی و مهارتهای سرپرستی مدیران حمایت الزم را
دریافت نکرد یعنی بین عملکرد مردان و زنان در مقوله سالمت سازمانی و مهارتهای سرپرستی مدیران تفاوت معنی داری وجود
ندارد ( .) P>0/05و این تفاوت اندکی که مالحظه می شود ناشی از شانس یا خطای نمونه گیری می باشد .اما با توجه نتایج در
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استانداردهای معلمان تازه کار تفاوت معناداری در سطح  ./05وجود دارد ،همان طور که مشاهده می شود میانگین زنان بیشتر از
مردان است و این تفاوت بیانگر این است که میانگین عملکرد زنان در استاندارد معلمان تازه کار بیشتر از مردان است.
جدول( )9همبستگی پیرسون رابطه بین سن و سالمت سازمانی و مهارتهای سرپرستی مدیران و استانداردهای معلمان تازه کار
آماره متغیرها
4

متغیر ها

3

 .سن
./09

 .سالمت سازمانی
 .4مهارت سرپرستی مدیران

./09

**./7

 .3استاندارد معلمان تازه کار

**./ 8

**./30

**./45

نتایج جدول ( )9نشان می دهد که از بین متغیرهای سالمت سازمانی ،مهارتهای سرپرستی مدیران و استانداردهای معلمان تازه
کار ،تنها بین متغیر استانداردهای معلمان تازه کار با سن رابطه معناداری وجود دارد .به طوری که با افزایش سن ،متغیر
استانداردهای معلمان تازه کار نیز افزایش می یابد.
در ادامه یافته های پژوهش در جداول( )8( ،)7نمایانگر این هستند که بین هیچ یک از متغیر های سالمت سازمانی ،مهارتهای
سرپرستی مدیران و استانداردهای معلمان تازه کار با متغیر سطح تحصیالت ،وضعیت استخدام تفاوتی مشاهده نمی شود.
جدول ( )7نتایج بررسی تفاوت بین متغیرهای پژوهش با سطح تحصیالت
متغیر
سالمت سازمانی
مهارتهای
سرپرستی
استانداردهای
معلمان تازه کار

گروه

df

بین گروهی
درون گروهی

9

بین گروهی
درون گروهی

9

بین گروهی
درون گروهی

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

907 3

40707

0 987990

5597375

37 84

7 3

83797877

497 35

87 05
9

094 777

F

Sig

704

07 43

7857

0790

07

07887

597 0
39 7 58

جدول ( )8نتایج بررسی تفاوت بین متغیرهای پژوهش با وضعیت استخدام

www.SID.ir

Archive of SID

متغیر
سالمت سازمانی
مهارتهای
سرپرستی
استانداردهای
معلمان تازه کار

گروه

df

بین گروهی
درون گروهی

9

بین گروهی
درون گروهی

9

بین گروهی
درون گروهی

9

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

8937385

94 7 3

05937437

5587407

797955

8978 8

85 7505

49735

337894

57 73 4

0540 7094

3877505

F

Sig

797

07 9

7 77

07 05

7 73

074

 -4بحث و نتيجه گيری
بر اساس یافته های پژوهش میزان سالمت سازمانی ،مهارتهای سرپرستی مدیران و کاربست استانداردهای معلمان تازه کار از
دیدگاه آموزگاران باالتر از حد متوسط است .نتایج بدست آمده با نتایج پژوهش عابدی و همکاران[ ] 7که نشان داد میزان
معلومات معلمان دوره ابتدایی از نظریه های یادگیری پایین تر از سطح متوسط است را رد می کند .چرا که قسمتی از کاربست
استانداردهای معلمان آگاهی از نظریه های یادگیری است و میانگین باالی کاربست استانداردهای معلمان تازه کار نشان از آگاهی
معلمان از نظریه های یادگیری می باشد .و با نتایج پژوهش مرعشی[ ] 5که نشان داد معلمان گروه نمونه تهران از مهارت های
شغلی و حرفه ای مناسب برخوردارند .همسو است زیرا به کارگیری استانداردهای شغلی باعث رشد مهارتهای شغلی و حرفه ای
می گردد.
نتایج تحقیقات عزیزی مقدم[ ] 9که نشان می دهد میزان سالمت سازمانی مدارسی که مدیران آنها دارای کانون کنترل درونی
هستند باالتر از سطح میانگین بوده و از سالمت سازمانی باالیی برخورداند .همچنین با نتایج تحقیقات کورکوماز [ ،] 7نیر [،] 8
هویی ،تارتر و کاتکمپ ،] 9[4سویی و چنگ ،]40[ 3سلیمانی[ ]9مطابقت می کند چرا که در این تحقیقات نیز میزان سالمت
سازمانی باالتر از میانگین بدست آمده است.
بر اساس یافته های پژوهش بین سالمت سازمانی و مهارتهای سرپرستی مدیران رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد .و با نتایج به
دست آمده از پژوهش اسکندری[ ] 4که حاکی از رابطه مثبت و معنی دار میان سالمت سازمانی و عملکرد مدیران آموزشی بود .و
نتایج پژوهش بیکزاد و همکاران[ ]5که رابطه معنادار تمام ابعاد سالمت سازمانی به جز بعد یگانگی نهادی ،با عملکرد مدیران را
نشان داد ،همسو است .همچنین با پژوهش های شریعتمداری[ ،]9عزیزی مقدم[ ،] 9آقایی[ ] ،کورکماز[ ] 7مطابقت دارد .چرا
که در تمام پژوهش های فوق متغیرهایی همچون اثربخشی مدیران مدارس ،عملکرد مدیران آموزشی ،مهارتهای ارتباطی مدیران و
 ...که در رده مدیران سرپرست اندازه گیری شده اند نیازمند مهارتهای سرپرستی مدیران می باشند و از آنجا که بین آنها با
سالمت سازمانی رابطه مثبت وجود دارد ،رابطه بین سالمت سازمانی و مهارتهای سرپرستی مدیران را تایید می کنند.
با استناد بر یافته های پژوهش بین سالمت سازمانی و کاربست استانداردهای معلمان تازه کار رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.
برای تبیین این نتیجه شواهد تحقیقاتی حمایتی یافت نشد اما با نتایج مشابه بدست آمده از پژوهش های عزیزی مقدم[ ] 9که
1- Korkmaz, M
2- Nir
3- Hoy & Tarter & Kottkamp
4- Tsui & cheng
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نشان داد بین سالمت سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان رابطه معنادار وجود دارد ،و یافته های پژوهش طاهری[  ]4که رابطه
معنادار بین سالمت سازمانی و روحیه دبیران دبیرستان های پسرانه را نشان داد ،همچنین با نتایج پژوهش لیکاتا و هالپر [  ]4و
سویی و همکاران[ ] 9مطابقت دارد .چرا که متغیرهایی همچون میزان فرسودگی شغلی معلمان و روحیه معلمان در بکارگیری
استانداردهای معلمان تأثیر گذار هستند و از آنجا که با سالمت سازمانی رابطه دارند رابطه بین سالمت سازمانی و کاربست
استانداردهای معلمان تازه کار را تأیید می کنند.
یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین مهارتهای سرپرستی مدیران و کاربست استانداردهای معلمان تازه کار رابطه معنادار
وجود دارد و نشان می دهد با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد .برای تبیین این نتیجه شواهد تحقیقاتی حمایتی و غیر
حمایتی یافت نشد اما نتایج پژوهش رضایی و خلیل زاده[ ]44که نشان داد بین مهارت های اجتماعی مدیران و رضایت شغلی
معلمان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد .و همچنین یافته های پژوهش حیدری و رجایی پور[ ]43که نشان داد برای تقویت و
باالبردن روحیه معلمان ،مدیران باید با برقراری ارتباط با معلمان اطالعات الزم را جهت اجرای فعالیت ها به آنها بدهند و ارتباطات
در مدارس باید از حالت خشک و رسمی به شکل ارتباطات شبکه ای و دوجانبه تبدیل شود؛ همچنین زمینه ایجاد تفاهم و
همکاری بین معلمان و دسترسی به خدمات و امکانات آموزشی در مدرسه فراهم باشد؛ نشان از ارتباط دایره مدیریت مدارس با
زمینه کاری معلمان است ،بنایراین نتایج پژوهش های اشاره شده با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.
یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر دو متغیر مهارتهای سرپرستی مدیران و استانداردهای معلمان ،سالمت سازمانی را
پیش بینی می کنند .این در حالی است که مهارتهای سرپرستی مدیران قویترین پیش بین سالمت سازمانی است .مدل کلی
پیشنهادی این مسئله را نمایش داده و در اعتبار یابی که انجام شد مدل اشاره شده از برازش خوبی برخوردار شده؛ و تمام مسیرها
دارای ضرایب معناداری هستند .همچنین ضریب همبستگی چندگانه نشان داد که  53درصد واریانس سالمت سازمانی از طریق
الگوی پیشنهادی قابل تبیین است .همچنین با پژوهش های کورکوماز[ ،] 7شریعتمداری[ ،]9بیک زاد و همکاران[ ،]5عزیزی
مقدم[ ] 9و در ارتباط سالمت سازمانی با مهارتهای سرپرستی مدیران و با پژوهش های لیکاتا و هالپر[  ،]4عزیزی مقدم[ ]45و
طاهری[  ]4در ارتباط سالمت سازمانی با استانداردهای معلمان ،مطابقت دارد.
یافته های پژوهش در زمینه متغیرهای دموگرافیکی نیز حاکی از آن است که بین سالمت سازمانی و مهارتهای سرپرستی مدیران
با هیچ یک از ویژگی های جمعیت شناختی تفاوت معناداری وجود ندارد .اما بین کاربست استانداردهای معلمان تازه کار با
جنسیت و سن تفاوت معنادار وجود دارد و تفاوت آنها بیانگر این موضوع است که آموزگاران زن بیشتر از آموزگاران مرد
استانداردهای معلمان تازه کار را به کار می بندند .و با افزایش سن ،بکارگیری استانداردهای معلمان تازه کار نیز افزایش می یابد.
و با یافته های پژوهش عابدی و همکاران[ ] 7در ارتیاط با متغیر جنسیت با ویژگی های معلمان مطابقت دارد .و البته با نتایج
پژوهش های سلیمانی[ ،]9آهنچیان و ظهورپرونده[ ] 0و عابدی و همکاران[ ] 7که نشان از وجود رابطه سالمت سازمانی،
مهارتهای مدیران و معلمان با سطح تحصیالت ،وضعیت استخدامی می باشد ،همخوانی ندارد .بنایراین باتوجه به این که قریب به
اتفاق پاسخگویان از نظر سطح تحصیالت در مقطع کارشناسی و از نظر وضعیت استخدامی به صورت پیمانی و تازه کار محسوب
می شوند ،این یافته ها قابل توجیه و تبیین هستند.
 -5پیشنهادات:
با توجه به یافته های پژوهش حاضر که نشان از تأثیر عمیق بکارگیری مهارتهای سرپرستی مدیران و کاربست استانداردهای
معلمان تازه کار در پیش بینی سالمت سازمانی دارد؛ پیشنهاد می شود با تشکیل کارگاه هایی به منظور تقویت مهارتهای
1- Likata & Halper
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سرپرستی مدیران مدارس به ویژه برای مدیرانی که دارای معلمان تازه کار هستند و برگذاری کالس های ضمن خدمت به منظور
 همچنین با فراهم آوردن امکانات و موقعیت هایی که معلمان،آموزش و نحوی کاربست استانداردهای شغلی برای معلمان تازه کار
 سالمت سازمانی مدرسه خود را فراهم آورند و،تاز ه کار بتوانند با بکارگیری استانداردهای حرفه ای خود در کالس درس و مدرسه
 عالوه براین پیشنهاد می شود در مقطع ایتدایی از معلمان زن باسابقه بیشتر.در دستیابی به اهداف فردی و سازمانی موفق گردند
.از مردان استفاده گردد
به محققانی که می خواهند درآینده در زمینه مهارتهای سرپرستی مدیران به پژوهش بپردازند پیشنهاد می شود مدل ارائه شده را
در بررسی متغیرهای پژوهش در دیگر مقاطع تحصیلی و همچنین مهارتهای دیگر سرپرستان آموزشی را نیز مورد بررسی قرار
 در زمینه معلمان تازه کار نیز پ یشنهاد می شود استانداردهای معلمان تازه کار را به صورت جز مورد بررسی قرار دهند و از.دهند
 همچنین از متغیر های دموگرافی غیراز آنچه در این پژوهش مورد.ابزار پژوهشی دیگری همچون مشاهده میدانی استفاده نمایند
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