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 چکیده 

اهداف مصوب )این دوره  سازمانی هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش مدیران مدارس ابتدایی استان اصفهان نسبت به اهداف

جامعه آماری کلیه .روش پژوهش پیمایشی است.بوده است4939-4931سال تحصیلی در ( شورای عالی آموزش و پرورش

نفر بصورت تصادفی و به روش نمونه گیری چند مرحله ای 012مدیران مدارس ابتدایی استان اصفهان بوده اندکه از بین آنها

جزیه و تحلیل داده ها ازآمار سوالی می باشد،به منظور ت 02ابزار تحقیق،پرسشنامه محقق ساخته نگرش سنج.انتخاب شدند

نتایج پژوهش نشان دادکه نگرش مدیران ابتدایی استان اصفهان .استفاده گردیده است( جداول فراوانی و نمودارها)توصیفی

. درکل و درابعاد شناختی، عاطفی ورفتاری بامیانگین باالتر ازحد متوسط دارای نگرشی نسبتاً موافق بوده اند نسبت به اهداف

، 00/9است که بین نگرش مدیران ابتدایی استان اصفهان نسبت به اهداف در بعد رفتاری بامیانگین یافته ها بیانگر آن همچنین

دیگر نتایج پژوهش نشان داد که . تفاوت معناداری وجوددارد 11/9و در بعد شناختی با میانگین 13/9در بعد عاطفی با میانگین

و در بعد عاطفی دررتبه دوم و در بعد  بعدرفتاری و تمایل به عمل دررتبه اولمیزان موافقت مدیران نسبت به اهداف در

 .شناختی دررتبه سوم قرار دارد

 

  نگرش، مدیران مدارس، دوره ابتدایی، اهداف سازمانی: واژگان كلیدي
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 مقدمه

 04اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیک در قرن دورۀ ابتدایی، پیش نیاز توسعه منابع انسانی برای جوابگویی به تغییرات اجتماعی، 

خواهد بود و به همین جهت صاحب نظران معتقدند توجه به ماهیت اهداف آموزش دورۀ ابتدایی، سبب توانمندی مدیران در 

الکهید )هدف گذاری، رهبری و هدایت معلمان و دانش آموزان می گردد که نقش بسیار مهمی را در توسعه افراد و جامعه دارد 

، سازمانها را به چهار نوع تقسیم می کند که مدارس ابتدایی دولتی، اهلی ترین سازمان خدماتی 0کارلسون(. 4،4930ورسپور و

محسوب می شوند،که موجودیت این سازمان به وسیله قانون تضمین شده است و بودجه آنها به کیفیت کار آنها بستگی ندارد 

مسئولیت تربیت فردی و اجتماعی دانش آموزان و آماده نمودن آنها برای دوره های بعد این دوره، (. 9،4931هوی و میسکل)

در این دوره دانش آموزان نگرش ها، طرز تلقی ها و برخورد با مسئله را در خود تحول و تکامل می . تحصیلی را به عهده دارد

اد، رویدادها و مفاهیم ابراز می گردد درواقع نگرش، نظری است که دربارۀ افر(. 4930الکهید و ورسپور،)بخشند 

که در میان ( .1،4911بهنر و وانک)و می تواند شامل سه جزء شناختی، عاطفی، رفتاری و یا هرسه جزء باشد ( 4930کریمی،)

در بعضی موارد با توسعه یک (. 4930کریمی ،)عناصر تشکیل دهندۀ نگرش ، جزء عاطفی مهم ترین عامل تلقی می باشد 

مدارس دورۀ ابتدایی به عنوان یک سازمان رسمی، (. 4911بهنر و وانک،)می توان فرهنگ خاصی را بوجود آورد  نگرش حتی

سازمان، مدیریت و هدف سه عنصر غیر قابل (. 4930صافی،)دارای مدیرانی است که درصدد تحقق هدفهای آموزشی هستند 

اهداف، فلسفه وجودی بی چون چرایی سازمان است و . ستندتفکیک از یکدیگرند و مدیریت و سازمان در صدد تحقق هدفها ه

تعیین کننده نوع برنامه، فعالیت ها و تقسیم منابع و امکانات، نحوه کنترل، نظارت، ارزشیابی، سبک رهبری و عامل هماهنگ 

  4Rتی، یعنیاهداف دورۀ ابتدایی شامل توسعه قابلیت های شناخ(. 4919، آونز)کنندۀ کلیه عملیات سازمانی می باشد 

و پرورش عاطفی و مهارتهای اساسی زندگی است، ولی در عمل بیشتر به ( خواندن، نوشتن، حساب کردن و استدالل کردن)

شاید یکی از . حوزه شناختی، و کمتر به مهارت هایی چون حل مسئله و مهارت های اجتماعی و ارتباطی توجه شده است

یران از اهداف این دوره و یا احساس منفی آنها نسبت به این اهداف، یا عدم تمایل دالیل این وضعیت، ناکافی بودن آگاهی مد

هدف های آموزش، در دورۀ ابتدایی نتایج مورد انتظاری هستند که بوسیله (. 0،4333تاکمن)مدیران به تحقق آنها می باشد 

شورای . ن تدوین و مصوب گردیده استشورای عالی آموزش و پرورش با توجه به هدفهای غایی نظام جمهوری اسالمی ایرا

عالی آموزش و پرورش با توجه به هدفهای غایی، فلسفه حاکم بر جامعه، ویژگی های روان شناختی و جامعه شناسی، اهداف 

این دوره را در ابعاد اعتقادی، اخالقی، علمی، آموزشی، فرهنگی، هنری، زیستی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی تهیه، تدوین و 

نگرش ها، جنبۀ مهمی از وجود احساسی و عاطفی افراد است که بیانگر نوعی جهت گیری (. 4930صافی ،)نموده است مصوب 

روان شناسان اجتماعی، همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که (. 4931ساعتچی ،)و ارزیابی از پدیده ها و موضوعات است 

می گردد و این نگرش ها نتیجۀ تجربیات مختلف فرد در زندگی است، نگرش، از سه عنصر شناختی، عاطفی و رفتاری تشکیل 

بنابراین مدیران مدارس نیز با توجه به تجربیات فرد از اهداف آموزشی نگرش های خاصی دارند که این نگرش ها بر نحوۀ 

در مورد ( 0224) 3نزمطالعات و پژوهش های گستردۀ استفن رابی(. 4930کریمی ،) مدیریت آنها در مدرسه تاثیر گذار است

نگرش ها و هدفهای سازمانی نشان می دهدکه در چارچوب علم رفتار سازمانی ، بررسی نگرش ها محدود به بررسی نگرش 

نتایج این مطالعات نشان می دهد که نگرش مدیر، به اهداف سازمانی بر . مدیران و کارکنان به اهداف سازمانی و شغلی است

ط مدیر با معلمان ، کارکنان و تصمیم گیری های مدیر و نحوۀ ارزیابی از عمکرد کارکنان و روی سبک رهبری مدیر، رواب

در کلیۀ رویکردهای مدیریت، یعنی ( آموزشی)هدفهای سازمانی ( 4930) 1به نظر اسکات. معلمان تأثیر قابل مالحظه ای دارد
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( 0222)3پژوهش های جان انیل. ازمان به حساب می آیدرویکرد کالسیک ، روابط انسانی و منابع انسانی یکی از ارکان اصلی س

نشان می دهد، که یکی از ویژگی های مدیران موفق و اثر بخش، این است که نسبت به هدفهای آموزشی، نگرش مثبتی داشته 

رابطه و نشان می دهد که بین نوع نگرش مدیران به اهداف و عملکرد سازمانی ( 4333)42پژوهش ها و مطالعات کایرو . باشند

. همبستگی معنی داری وجود دارد، به نظر این پژوهشگر شخصیت و منش انسان مبنای رفتارهای فردی و اجتماعی اوست

در مورد نگرش مدیران مدارس نشان داد که نگرش مدیران دارای سه بعد شناختی، ( 4913) 44مطالعات و پژوهشهای اندرسون

دهد که نگرش مثبت مدیران به اهداف آموزشی، یکی از مهمترین عوامل  عاطفی و رفتاری است، این پژوهش ها نشان می

در پژوهشی تحت عنوان بررسی آگاهی، مهارت و نگرش مربیان تربیتی ( 4933)کیوانفر . رسیدن به اثر بخشی و کارآیی است

و رشته تحصیلی، با  اصفهان نسبت به وظایف محوله به این نتیجه رسید که بین متغیرهای دموگرافیک سن، مدرک تحصیلی

آگاهی، نگرش و مهارت رابطۀ همبستگی مثبت معنی داری وجود ندارد، به عبارت دیگر اجزاء نگرش مستقل از متغیرهای 

( عملکردی)در پژوهشی دیگر تحت عنوان بررسی ویژگی های شناختی، عاطفی و رفتاری ( 4910)پزشک . دموگرافیک است

این نتیجه رسید که داشتن نگرش مثبت نسبت به اهداف، تاکید بر اهداف، پذیرش تغییر مدیران اثر بخش در شهر اصفهان به 

در پژوهشی تحت عنوان بررسی ( 4910)آقا حسینی. و نوآوری و تصمیم گیری مشارکتی بر بهبود مدیریت مدارس موثر است

به ساختار مدرسه، معلمان و تغییر و شیوه های نظارت و راهنمایی مدیران دورۀ ابتدایی استان اصفهان، نگرش مدیران را 

نوآوری، مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است، نتایج این پژوهش نشان داد که نگرش مدیران در هر سه متغیر مورد مطالعه 

ن یعنی مدرسه ، معلمان و تغییر و نوآوری تقربیأ در حد متوسط بوده است، به عبارت بهتر مدیران مدارس ابتدایی استان اصفها

دارای نگرش مثبتی به عناصر اصلی و مدرسه محوری نداشته اند، هر چند دارای نگرش منفی هم نبوده اند، در صورتی که 

الزمه یک مدیریت اثر بخش ، داشتن نگرش مثبت به متغیرها و مولفه های اصلی مدارس، به عنوان یک سازمان رسمی است 

براین در این پژوهش میزان نگرش کلی مدیران مدارس ابتدایی استان و بنا. که هدفهای آموزشی جزء الینفک آن می باشد

نگرش آنها در ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری نسبت به اهداف دوره ابتدایی و همچنین تفاوت دیدگاه آنها با توجه به 

 .متغیرهای جمعیت شناختی، مورد بررسی و آزمون قرارگرفته است

 روش تحقیق

در بیشتر موارد، تحقیق . حقیق مناسب برای مطالعه باید به ماهیت موضوع و هدفهای پژوهش توجه نمودقبل از انتخاب روش ت

هدف از انتخاب . مناسب با توجه دقیق به سواالت تحقیق، روش قابل استفاده ای است که سواالت می توانند با آن مطالعه شوند

اذ کند تا او را هرچه سریعتر و دقیق تر در دستیابی به پاسخ روش تحقیق، آن است که محقق، مشخص نماید چه روشی را اتخ

برهمین اساس با توجه به هدف پژوهش حاضر که بررسی نگرش مدیران مدارس ابتدایی استان اصفهان نسبت به . کمک نماید

ن جهت که اهداف شورای عالی آموزش وپرورش است، روش انجام تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است، پیمایشی از ای

. پژوهشگر به منظور کشف عقاید، افکار، ادراک و از جهت مختلف افراد مورد نظر از پرسش نامه یا مصاحبه استفاده می نماید

هدف پژوهش های حاکم، توصیف دقیق فعالیت ها، اشیاء و فرآیند و اشخاص است و پیمایشی، از این جهت که در عرصه های 

رای مطالعه شرایط موجود در ارتباط با نیاز های آموزشی و حل مشکالت آموزشی استفاده می تعلیم و تربیت از این روش ها ب

 (.4934هومن،)شود 

جامعۀ آماری، به کلیۀ افراد و اشیاء اطالق می گردد که دارای یک یا چند ویژگی مشترک هستندکه در این پژوهش، جامعه 

نفر به صورت تصادفی و به روش نمونه گیری چند  012آماری، کلیه مدیران مدارس ابتدایی استان اصفهان که از بین آنها 

ه یک مطالعه مقدماتی انجام و واریانسی جامعه برآوردشده است و از فرمول مرحله ای انتخاب شده اند که برای حجم نمون

نمونه، بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده انتخاب می . کوکران حجم نمونه مشخص شد

نمونه گیری، انتخاب  بنابراین. شود و قسمتی است که می توان از آن بخش، استنباط هایی درباره کل جامعه بدست آورد
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تعدادی از افراد،که حوادث و اشیای یک جامعه تعریف شده، به عنوان نماینده آن جامعه است،که در این تحقیق از روش نمونه 

در نمونه گیری تصادفی هریک از اعضای جامعه تعریف شده است و شانس . گیری تصادفی و چند مرحله ای استفاده شده است

منظوراز مستقل بودن این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکل در انتخاب . ی قرار گرفتن در نمونه دارندبرابر و مستقلی برا

نفر از مدیران مدارس ابتدایی استان اصفهان به صورت  012سایر اعضای جامعه تأثیری نداشته است که در این پژوهش 

ای جمع آوری اطالعات ، روش ها و تکنیک های گوناگون بر. تصادفی و به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده است

وجود دارد که یک محقق با توجه به اهداف تحقیق و نیز ویژگی های نمونه تحقیق از بین روش های جمع آوری اطالعات باید 

ساختار منسجم  از پرسشنامه بیشتر در تحقیق کمی استفاده می شود ، زیرا استاندارد بودن و. از روش مناسبی استفاده نماید

از آن جایی که رایج ترین وسیله جمع آوری اطالعات در تحقیقات پیمایشی ، پرسشنامه . پرسشنامه با روش کمی سازگار است

 02می باشد، در این پژوهش نیز برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است، این پرسشنامه 

) سوال مربوط به مولفه عاطفی  00، (باورها ودانش فرد از موضوع)مولفه شناختی  سوال مربوط به 43سوالی است که 

نفر از صاحب نظران   به تایید  که است( آمادگی فرد برای عمل کردن) سوال مربوط به مولفه رفتاری  43و ( احساسات فرد

. ی صوری و محتوایی مناسبی برخوردار استدانشگاههای اصفهان، آزاداسالمی و فرهنگیان استان اصفهان رسیده است و از روای

 .ضمناً نیمی از سواالت مثبت و نیمی منفی بوده،که در تحلیل سواالت منفی، معکوس شده و بعداً مورد تحلیل قرار گرفته است
= 

 یافته ها

درصد مدیران دارای رشته  10/ درصد آنها را مردان،  2 درصد از نمونه مورد مطالعه را زنان و  2 نتایج توصیفی نشان داد که 

درصد آنها دارای سابقه  1/12این نتایج نشان داد که . درصد شامل سایر رشته های تحصیلی بوده است 3/ آموزش ابتدایی و 

درصد آنها  13/ همچنین یافته ها نشان داد که . سال بوده اند 02دارای سابقه باالتر ار  درصد آنها 2 /0سال و  02کمتر از 

یافته های استنباطی با استفاده . درصد دارای مدرک کارشناسی و باالتر بوده اند 0 / دارای مدرک تحصیلی کاردانی و دیپلم و 

شاخصهای مربوط به نگرش کلی هر کدام از ابعاد ( 4)ره جدول شما. تک نمونه ای مورد آزمون قرار گرفته استt از آزمون 

 .نگرش را به اهداف نشان می دهد

 شاخصهاي مربوط به نگرش و ابعاد آن نسبت به اهداف( 1)جدول شماره 

یافته ها نشان می دهد که میانگین نمرات نگرش کلی مدیران و نگرش آنها در ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری باالتر از حد 

از  α=24/2درجه آزادی در سطح تشخیص 093و  9بدست آمده برای کلیه سوالها با میانگین فرضی  tمتوسط بوده و مقادیر 

بنابراین می توان . مقدار بحرانی جدول بزرگتر است، لذا در همه موارد فرضیه صفر رد می شود و فرضیه مقابل تایید می شود

همچنین نتایج آزمون فریدهن نشان داد که . تعمیم داد درصد اطمینان به جامعه آماری 33نتایج بدست آمده را به احتمال 

همچنین یافته . میانگین نمرات بعد رفتاری نگرش در رتبه اول، بعد عاطفی در رتبه دوم و بعد شناختی در رتبه سوم قرار دارد

 .ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین نظرات معلمان با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی وجود ندارد
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 222/2 43/41 9 093 01/2 13/2 11/9 012 بعد شناختی

 222/2 30/43 9 093 41/2 19/2 13/9 012 بعد عاطفی

 222/2 44/04 9 093 0/2 2/ 1 00/9 012 بعد رفتاری

 222/2 91/02 9 093 2/ 4 93/2 4/9  012 کل نگرش
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 بحث و نتیجه گیري

 40به نظر الک. مدیران آموزشی در چارچوب مدارس به عنوان سازمان های رسمی، مسئول تحقق اهداف آموزشی هستند

اهداف آموزشی اساس و محور حرکت فعالیت های . هدف، چیزی است که فرد آگاهانه به دنبال انجام آن است( 4313)

بنابراین تعیین هدف و هدف . معیار اثربخشی و ارزشیابی از عملکرد سازمانی است سازمانی، عامل انگیزش معلمان، مالک و

کنت . گذاری به عنوان یک استراتژی و هم به عنوان یک تاکتیک برای بهبود سازمان های آموزشی امری ضروری تلقی می شود

اهداف قرار می دهند ، بخوبی می توانند معتقد است، مدیرانی که فعالیت های خود را در راستای ( 0221)49بالنچارد وگوتری 

در خصوص فرضیه اول ، اطالعات و داده های بدست آمده از نگرش مدیران . از زمان استفاده کنند و فرصت شناس خواهند بود

درصد  9/1درصد خوب و  9/34درصد مدیران دارای نگرش متوسط،  1/02در بعد شناختی نسبت به اهداف نشان می دهد که 

 tآزمون . بوده است 2/ 13و با انحراف معیار  1/9میانگین نمرات نگرش آنها . گرش خیلی خوب نسبت به اهداف هستنددارای ن

معنی دار بوده است که نشان دهنده نگرش نسبتاً موافق مدیران مدارس ابتدایی استان اصفهان در بعد  α= 222/2نیز در سطح 

پایین بودن تعلق و تعهد سازمانی ( 0224)به نظر رابینز . ش و پرورش استشناختی نسبت به اهداف مصوب شورای عالی آموز

در خصوص فرضیه دوم نتایج تحقیق نشان داد که نگرش مدیران در . به احساس و شناخت افراد، نسبت به اهداف بستگی دارد

رش خیلی خوب درصد نگ 3/0درصد نگرش خوب و  9/31درصد دارای نگرش متوسط،   4بعد عاطفی نسبت به اهداف 

بنابراین می توان گفت که نگرش . بوده است 19/2با انحراف معیار  13/9میانگین نمرات نگرش مدیران در بعد عاطفی . هستند

نشان می ( 4910)نتایج این پژوهش با پژوهش همایی . مدیران استان در بعد عاطفی نسبت به اهداف باالتر از حد متوسط است

در . سازمانی هر چه نگرش مدیران نسبت به اهداف مثبت تر باشد تعهد سازمانی آنها نیز بیشتر استدهد که در چارچوب رفتار 

خصوص فرضیه سوم اطالعات و داده های بدست آمده از نگرش مدیران در بعد رفتاری نسبت به اهداف نشان می دهد که 

درصد دارای نگرش خیلی  40/ گرش خوب و درصد ن  3درصد متوسط،  3/ درصد مدیران دارای نگرش ضعیف و   تقریباً 

بنابراین می توان . بوده است 10/2و با انحراف معیار  00/9میانگین نمرات نگرش مدیران در بعد رفتاری، . خوب بوده اند

ن نتایج ای. استنباط کرد که نگرش مدیران در بعد رفتاری نسبت به اهداف باالتر از حد متوسط و به وضعیت خوب نزدیکتر است

در مورد نگرش مدیران مدارس ابتدایی استان اصفهان به ساختار مدرسه ، معلمان و ( 4910)پژوهش با پژوهش آقا حسینی 

در این پژوهش . این پژوهش نیز نشان داد که نگرش مدیران در این موارد باالتر از حد متوسط است. تغییر، هماهنگ است

درصد مدیران دارای نگرش  43/3مدیران نسبت به اهداف نشان می دهد که اطالعات و داده های بدست آمده از نگرش کلی 

با  0/9 میانگین نمرات نگرش مدیران . درصد دارای نگرش خیلی خوب بوده اند 99/1درصد نگرش خوب و  10/ متوسط، 

موزش و پرورش بوده است، که می توان گفت نگرش کلی مدیران نسبت به اهداف مصوب شورای عالی آ 93/2انحراف معیار 

برای دوره ابتدایی باالتر از حد متوسط بوده و نسبتاً به نگرش مثبت نزدیک است که این نتایج با مبانی نظری روان شناختی 

نگرش مثبت به اهداف باعث افزایش تعهد و تعلق ( 0224)به نظر رابینز . اجتماعی و رفتار سازمانی هماهنگی و همخوانی دارد

همچنین ارتباط معناداری بین میزان نگرش مدیران در بعد شناختی نسبت به اهداف دورۀ . ها می شودسازمانی به سازمان 

جنسیت، منطقه، محل خدمت، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی، سابقه خدمت، )ابتدایی با توجه به متغیرهای دموگرافیک 

( 4910)، پزشک ( 4910و4933)، کیوانفر ( 4910)نتایج این پژوهش با پژوهش های آقاحسینی . وجود ندارد( سابقه مدیریت

بنابراین با توجه به نظرات صاحب نظران مبنی . هماهنگی و همخوانی دارد( 0224)و رابینز ( 4910)، همایی ( 4910)، اسدی 

ته و بر اینکه نگرش مثبت به اهداف سازمانی موجبات انگیزش ، تعهد و تعلق سازمانی بیشتر معلمان به اهداف سازمانی گش

امکان اثر بخشی ، کارآیی و بهره وری بیشتر را فراهم می کنند، پیشنهاد می شود که ادارات کل آموزش و پرورش با اجرای 

کارگاههای آموزشی، معلمان را نسبت به اصول و مبانی اهداف آموزشی دورۀ ابتدایی، چگونگی استفاده از تکنیک های هدف 

                                                           
12-Lock 

13-Blanchard & Guttry 
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گونگی استفاده از ابزارهای کیفی در تدوین هدف گذاری آگاه تر نموده و مهارتهای آنها گذاری برای عملیاتی کردن اهداف و چ

 .را در این زمینه ها افزایش دهند
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