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 ایفنی و حرفهای ههای مدیریت استراتژیک بر اثربخشی آموزشگاهتأثیر مؤلفه

 شهرستان شوش

  
 : فاطمه ركابي   1سنده مسؤول(ي)نو نام و نام خانوادگي نويسنده اول 

 

 

 چكيده
باشد.اين موضوع در مي ي شهرستان شوشثير مديريت استراتژيك بر افزايش اثربخشي آموزشگاه هاهدف اصلي اين مقاله بررسي تأ    

اين شهرستان مشغول به كار  هاآموزشگاه مدير 55در بين كه نامه گيري پرسشابزار اندازه ازفرضيه و زير  5 يك فرضيه اصلي و قالب

 ( ) روش تجزيه و تحليل كاي اسكوئراز ها تجزيه و تحليل داده براي روش تحقيق توصيفي و پيمايشي است و.بودند،استفاده گرديد

مديريت  . نتايج بدست آمده نشان دهنده اين است كه، استفاده شدكه از سوي جامعه مورد تأييد قرار گرفت  SPSS21و نرم افزار 

ها با توجه به اهميت روزافزون موضوع بايد در صدد يادگيري و كاربرد ها تأثير دارد. مديران آموزشگاهاستراتژيك بر مديريت آموزشگاه

 استراتژيك باشند. مديريت

 

 هاهاي مديريت استراتژيك، اثربخشي آموزشگاهمديريت استراتژيك، مؤلفه: د واژگانیکل

 

 

Effect of strategic management on the effectiveness of technical and vocational 

institutes city of Susa 
 

Fatemeh Rekabi 

 
Abstract 

The purpose of this research is to investigate the effectiveness of strategic management schools in 

the city of Susa. This hypothesis is based on a hypothesis and the Questionnaire on Main and 5th 

among 55 school managers, the city worked, was used. This descriptive research survey and to 

analyze the data, chi-square analysis ( ) and software SPSS21 was confirmed by the community, 

was used The results indicate that strategic management has an impact on the management of 

schools. Given the increasing importance of the issue of school managers should seek to learn and 

use strategic management. 

 

Keywords: Strategic management, strategic management components, the effectiveness of 

schools  
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 مقدمه

هاي خاص، برنامه ريزي و افت، چالش برانگيز و مخاطره آميز است كه با دقت و ظردگي در جوامع امروز، امري پيچيدهزن    

شود.اين پيچيدگي و مخاطرات، به سبب تغييرات فراوان در جهان كنوني بوجود آمده است. بشر امروزي، تحت تاثير اداره مي

نيروها و عوامل گوناگون بيروني و دروني در وضعيتي رقابت آميز قرار گرفته است و به ناچار براي ادامه حيات خود، بايد از تمام 

توان و منابع به طور اثربخش و كارآمد استفاده بهينه ببرد. نگاهي دقيق و كنجكاوانه به مجموعه اين رويدادها و تغييرات، ما را 

به واقعيتي انكار ناپذير رهنمون مي سازد، دليل وريشه همه تحوالت، توسعه دانش و فناوري است. به عقيده تافلر بشر تاكنون، 

گشت. زندگي و جهان آزموده است. قدرت اول قدرت نظامي بود كه به نيروي نظامي و اسلحه بر ميسه قدرت را براي اداره 

 قدرت دوم قدرت سرمايه بود كه تا اين اواخر اهميت داشت و قدرت سوم، قدرت دانش است كه اكنون بر جهان سيطره دارد.

رت، جوامعي هستند كه با پژوهش و آموزش، منابع و هاست. جوامع با قدها يا قدرتآموزش منبع اصلي تأمين اين دانش    

كنند و با بينش دقيق، هاي الزم تربيت ميدهند. نيروي انساني خود را با دانش و مهارتامكانات خود را مورد مطالعه قرار مي

 زمينه حاكميت خود را بر محيط و منابع فراهم مي آورند.

آورد، اهميت هاي كسب مهارت نيروي انساني را فراهم ميست و چگونه زمينهاين كه آموزش جامعه چه اهدافي برگزيده ا    

ه ضهماهنگي با تغييرات و پيروزي در عر تواند ادعا كند كه جامعه را براي حل مشكالت،آموزش مهارت زماني مي خاصي دارد.

اساسي انجام دادن اين رسالت مديريت سازد كه برنامه جامع و اثربخشي ارائه دهد. يكي از ابزارهاي ها قدرتمند ميرقابت

 استراتژيك است.

تر كشانده شود. بايد تمام اين سطوح در سازمان شروع شود و به واحدهاي پايين يت استراتژيك بايد از سطوح بااليمدير    

 ند.يك جهت و يك سو حركت كنند، بايد آنها همه منابع خود را براي رسيدن به يك آرمان در هدف واحد بسيج كن

تواند آموزش مهارت را اثربخش كند و آنها را براي رسيدن به يك هدف و آرمان آماده مديريت استراتژيك چيست؟ كه مي    

كند. در اين تحقيق ما برآنيم كه مديريت استراتژيك را به عنوان يك راه عملي و كاربردي جهت اثربخش كردن مهارت ارائه 

 ديريت استراتژيك توضيح داده شود و بعد در خصوص اثر بخشي مطالبي آورده شود.دهيم. كه در آن سعي شده است اول م

 

 پیشینه تحقیق

يك مديريت شود. مديريت استراتژيك فرايند اتخاذ تصميماتي است كه منجر به موفقيت و ادامه حيات سازمان مي    

هايي است كه موجب تدوين جام فعاليتگيري و پيش بيني اناستراتژيك پويا و حساب شده جريان هدف گذاري، تصميم

 باشد.هاي سازمان مياستراتژي اثربخش براي دستيابي به هدف

رود كه توان سوق دادن، گسيل داشتن، فرستادن، بردن و پاييدن بيان كرد. گمان مياستراتژي را به اعتبار معني كلمه مي    

به كار برده شده است. بعضي از منابع التين هم  "استراتگوس "اين كلمه به دانش و هنر يك ژنرال قديمي يوناني به نام 

 (.5811، امير كبيرياند ) و به معناي راه، مسير يا بستر رودخانه بيان كرده"استريتوم"استراتژي را از مفهوم 

، استراتژي در استراتژي بعد از نيمه اول قرن بيستم ميالدي جاي خود را در داخل علوم اجتماعي در حيطه اقتصاد باز كرد

اند به دان و هم رياضيدان بودهنيوتن و مورگنستون كه هم اقتصاد معناي اقتصادي اولين بار از طرف دو شخصيت علمي به نام

 كار برده شده است.

، امير كبيري) در نيمه دوم قرن بيستم ميالدي آغاز شده است ستراتژي در حيطه سازمان و مديريتاستفاده از مفهوم ا    

داند گيري و تخصيص منابعي ميهاي بلند مدت سازمان و اتخاذ مجاري تصميمآلفرد چندلر، استراتژي را تعيين هدف (.5811

 (.5811، 1براي تحقق آن هدف ها ضرورت دارد )چاندلر كه
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مؤسسه با فرصت و هاي تامين كننده هماهنگي بين منابع داخلي و قابليت هاي )هافر( و )شندل( استراتژي را به عنوان فعاليت 

 (.1002، 1دان )هافر و كننددهاي محيط بيروني تعبير ميتهدي

 

 عناصر اصلی مدیریت استراتژیک

، مديران داخل سازمان اتژيكترين عنصر مديريت استرها( اساسيمديران بلند پايه )رأس( و استراتژي پردازها )استراتژيست .5

 هستند.

 ماموريت سازمان و اهداف اصلي. .1

 وني.محيط بير .8

 استراتژي محصول )كاال( بازار )خدمات آموزشي(. .2

 منابع. .5

مديريت استراتژيك تنها شامل انتخاب استراتژي و اتخاذ تصميمات استراتژيك نيست بلكه ، اجراي استراتژي ، ارزيابي و     

 (.5811، امير كبيريشود ) كنترل آن را نيز شامل مي

 

 سطوح سه گانه برنامه ریزی آموزشی

هاي گوناگوني برگزيد. در اينجا سه توان سطحريزي استراتژيك مطرح است ميها و مقاصدي كه در برنامهمبناي پرسش بر    

 :  شودشود. اين پيشنهاد بر مبناي سازمان ذي نفع شامل سه سطح ميريزي استراتژيك پيشنهاد ميسطح برنامه

 . خرد5

 . كالن1

 . فراسوي كالن.8

 گيرد.راسوي كالن: كه جامعه با جامعه عملي، شهر، كشور وحتي جهان را دربر ميبرنامه ريزي در سطح ف

 شود.ها ، نظام آموزشي ميبرنامه ريزي در سطح كالن: كه شامل سازمان آموزشي، آموزشگاه

 گيرد.برنامه ريزي در سطح خرد: كه فرد با گروه هاي كوچك مانند مديريت آموزشگاه، يا مربيان را در بر مي

هاي اخير شكل تفضيلي فرضيه موفقيت استراتژيك در هفت پايان نامه دكتري در دانشگاه بين المللي سن ديگو در سال    

 (5818، ح.وحاجا5818ح.گوئو  5818، ح لوئيس5811،ح شعبان5811،ح.مانزيانتونيو5811تحت آموزش قرار گرفت.)سالمه 

وده است: مؤسسات توليدي در آمريكا، خرده فروشي و خدمت در آمريكا، هاي كامالً متفاوتي باين هفت آزمون درباره فعاليت

هاي نيمه هاي عمومي نيروي دريايي، شركتهاي نيمه دولتي در الجزاير، سازمان فعاليتها در امارات متحده عربي، شركتبانك

 هاي عمده در آمريكا.هاي كاليفرنيا و بانكدولتي در كنيا، بانك

دهد كه تشخيص استراتژيك يا بيشتر در آن معني دار است. نتايج بدست آمده نشان مي 05/0وق در سطح تمام تحقيقات ف    

 (.5815)انسف و همكاران ،  ريزي پاسخگويي مؤسسات در قبال تالطم محيط استاي براي برنامهابزار علمي تأييد شده

 

 اهمیت تحقیق
 الف: هدف اصلی

 ها.تراتژيك بر اثر بخشي آموزشگاهبررسي ميزان تأخير اجراي مديريت اس

 

                                                           
1 - Hafer. Charles w. and Don Schende 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 همايش بین المللي چهارمینو  همايش ملي پنجمین

 مهارت آموزي و اشتغال 

 

4 

 ب: اهداف ویژه

 ها.بررسي شناخت مأموريت يا اهداف كلي سازمان بر افزايش اثربخشي آموزشگاه .5

 ها.بررسي تجزيه و تحليل محيط بيروني بر افزايش اثربخشي آموزشگاه .1

 ها.بررسي تجزيه و تحليل محيط دروني بر افزايش اثربخشي آموزشگاه .8

 ها.هاي استراتژيك بر افزايش اثربخشي آموزشگاهو تحليل گزينهبررسي تجزيه  .2

 ها.ها بر افزايش اثربخشي آموزشگاهبررسي اجرا وكنترل استراتژي .5

 فرضیه

 فرضيه اصلي

 ها بر اثربخشي آنها مؤثر است.اجراي مديريت استراتژيك در آموزشگاه
 هافرضيهزير 
 ها  بر اثربخشي آنها مؤثر است.شگاهشناسايي و تعيين اهداف كلي و مأموريت آموز .5

 ها براثر بخشي آنها مؤثر است.تجزيه و تحليل محيط بيروني آموزشگاه .1

 تجزيه و تحليل مؤسسه بر اثربخشي آنها مؤثر است. .8

 ها مؤثر است.ها بر اثربخشي آموزشگاهاجرا و كنترل استراتژي .2

 

 مدل تحلیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش تحقیق

باشد .براي رسيدن ها ميكه يكي از انواع تحقيق نيمه تجربي است به دنبال راه حلي براي اثر بخشي آموزشگاه اين تحقيق    

ها تأثير دارد يا خواهيم بدانيم كه اين راه حل بر اثربخشي آموزشگاهدهد.حال ميهايي ارائه ميبه اين هدف، راهكارها يا راه حل

هايي كه كه از مديران مقاطع مختلف نظرسنجي كنيم، نظرسنجي توسط پرسشنامه نه؟ براي رسيدن به اين جواب مجبوريم

هاي تحقيق طراحي شده و هر باشد و  بين مديران توزيع شد صورت گرفت. اين سؤاالت بر اساس فرضيهسؤال مي 20داراي 

رسشنامه آن را تجزيه و تحليل بعد از جمع آوري پ دهد.كدام به ترتيب ابعاد مديريت استراتژيك را مورد سنجش قرار مي

 كنيم تا فرضيه اصلي را اثبات نماييم.مي

توصيفي به خاطر اينكه شرايط موجود را  باشد.اين تحقيق بنا به توضيحاتي كه در باال ذكر شد روش توصيفي پيمايشي مي    

 ه است.كند، و پيمايشي بخاطر اينكه از مديران نظرسنجي شدبدون تغيير و دستكاري توصيف مي

 

 ماموريت و اهداف سازماني

رونيتجزيه و تحليل محيط بي  

 تجزيه و تحليل مژسسه

 انتخاب استراتژي

 اجرا و كنترل

 مدیریت استراتژیک

اهاثربخشی آموزشگاه  
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 قلمرو مكانی تحقیق

مدير مشغول به كار  55در اين شهر كه  ايمبراي بررسي اين موضوع ما قلمرو مكاني شهرستان شوش را انتخاب كرده    

 باشند.مي
 

 روش نمونه گیری

 باشد در نظر گرفتيم.نفر مي 55كه مام جامعه آماري را براي دقت بيشتر، ما ت

يق ما تمام افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهد و تحقيق از دقت و پاياني بيشتري برخوردار شود كه تحقاين كار باعث مي

 گردد.
 

 روش تجزیه وتحلیل آماری

هاي كنيم كه داراي طيفباشد، ما براي اندازه گيري آنها از پرسشنامه استفاده ميچون نوع متغيرهاي ما از نوع كيفي مي    

 باشد.مي آماري براي تجزيه و تحليل اطالعات اين تحقيقات كاي دو با باشد. بهترين روش مختلفي مي

 

 و شرایط آن کاربرد آزمون 

ها، درصدها هاي غيرپارامتري است كه از آنها اصوالً به منظور مقايسه نسبتهاي مجذور كاي به گونه كلي جزء آزمونآزمون    

شود. آزمون خوبي برازندگي كه با استفاده از مشخصه آماري ك متغيري يا چند متغيري استفاده ميها در مسائل يو فراواني

هاي علوم رفتاري فراوان با اين ژوهشها است كه در پترين اين آزمونگيرد نيز يكي از مهممجذور كاي پيرسون صورت مي

هاي افراد در تست بخصوصي نرمال هست يا نه؟ براي يافتن جواب اين پرسش شويم كه آيا شكل توزيع نمرهپرسش روبرو مي

هاي اين بخش را در دو توزيع هاي مختلف تقسيم كرده و سرانجام، فراوانيتوانيم ضمن تقسيم توزيع نظري نرمال به بخشمي

 رمال هست يا نه.با انجام آزمون خوبي برازندگي با هم مقايسه و مشخص كنيم كه شكل توزيع مشاهده شده ن

توان ترتيب آنها را تر از سطح اسمي است. عالوه بر دارا بودن يا دارا نبودن يك صفت مياين سطح )مقياس( كمي پيشرفته    

نيز از لحاظ شدت و ضعف نسبي تعيين نمود. اشكال عمده اين سطح معلوم نبودن فاصله ميان طبقات است. متغيرهاي ذهني 

 باشد.باشند. اين سطح داراي دو حالت ميمي در اين سطح قابل سنجش

 متغير ترتيبي كيفي، كه با حرف بيان مي شود. -

 (.1831باشد )ساعي، متغير ترتيبي كمي، كه در اين تحقيق حالت اول را دارا مي -

 

چه خواهد گذشت گيري داده هاي آماري پرسشنامه بوده است كه روايي و پاياني آن تصورات آنابزار اندازه:  روایی )اعتبار(

گيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روايي از بدست آمد.مقصود از روايي آن است كه وسيله اندازه

براي بدست آوردن روايي . ارزش و ناروا سازدهاي نامناسب و ناكافي هر پژوهش علمي را بيگيريآن جهت است كه اندازه

عدد از پرسشنامه ها را بين صاحب نظران و استادان دانشگاهي توزيع 10ع سؤاالت بين مديران ، در حدودسؤاالت، قبل از توزي

ها مي باشند شد. از آنها در خصوص روايي سواالت و آيا در مورد تأثير اجراي مديريت استراتژيك براثر بخشي آموزشگاه

 أييد كردند.كه تقريباً همه آنها اين پرسشنامه را تنظرخواهي خواهد شد 

يعني آنچه فردا يا هفته بيني است. ن همسان، قابل اعتماد و قابل پيشدر عرف افراد معتبر كساني هستند كه رفتارشا : پایانی

گوييم آنان افرادي پايا مياند همسان است، يش انجام دادهدهند و آنچه كه هفته پداد با آنچه امروز انجام مياهند بعد انجام خو

سؤاالت هم اگر اين پرسشنامه توسط كساني ديگر در جاهاي ديگر انجام شود بايد به همين جواب دست در ت هستند.و با ثبا

 پيدا كنيم.
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هاي ولقعي آن داراي همبستگي بااليي باشند. براي بدست نمره هاي مشاهده ويك آزمون زماني داراي پاياني است كه نمره    

ر بين پاسخگويان توزيع كرده ايم بعد از جمع آوري آنها براي بدست آوردن پاياني سؤاالت سوال د 20آوردن پاياني سؤاالت ما 

باشد )خاكي، مي 1118/0االت در حدودؤباشد، كه پاياني ساز روش آلفاي كرونباخ استفاده نموديم كه به شرح ذيل مي

5811.) 

 

 رابطه روایی و پایانی

توان اعتماد ت كه اعتبار كدام نتيجه بيشتر است و به كدام نتيجه بيشتر ميهاي مهم پژوهشگران اين اسيكي از پرسش    

هاي اصابت كرده توان جواب داد كه اگر نتايج به دست آمده از اعتبار و پاياني آزمون را به مانند گلولهكرد؟ پاسخ را اينگونه مي

ز ااعتمادترند )درست مانند وقتي كه ه باشند بنابراين قابل ها تقريباً كنار هم قرار گرفتبه سيبل هدف در نظر بگيريم، اگر گلوله

 يك مجموعه افراد، دو بار يك آزمون به عمل آيد و نمرات هر فرد از اين مجموعه در هر دو آزمون تقريبا يكسان باشد(.

تايج بدست آمده از آزمون اند و با توجه به نصاحب نظران اعتبار آن را تأييد كرده 10/0در اين تحقيق با توجه به اينكه     

گيريم كه پرسشنامه اين تحقيق از اعتبار و پاياني بااليي باشد نتيجه ميمي 11/0پاياني سؤاالت از روش آلفاي كرونباخ كه 

 برخوردار است.

 

 آزمون فرضیه های پژوهش

 فرضیه اصلی

0H ها براثربخشي آنها مؤثر است.: اجراي مديريت استراتژيك در آموزشگاه 

1H : ها براثربخشي آنها مؤثر نيست. اجراي مديريت استراتژيك در آموزشگاه 

 آيد.بدست مي  X  24/99كه مقدار 51و درجه آزادي  05/0داري عدد از مقايسه مقدار معني    

تالف بين اين دو متغير بيشتر باشد به گيريم كه هرچه اخبدست آمده از جدول توافقي بسيار زياد است. پس نتيجه مي با    

 ها بر اثربخشي آنها بيشتر مؤثر است.همان نسبت پيوستگي نيز بيشتر است و مديريت استراتژيك و اجراي آن در آموزشگاه

 ( قابل مشاهده است.5خالصه پردازش فرضيه  اصلي در جدول )شماره

 
 خالصه پردازش فرضیه اول - 1جدول 

 

 

 

 

 

 
 ل توافقی سؤاالت اثربخشجدو - 1جدول 

 

 
 تست کای اسكوئر - 9جدول 
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 ها  بر اثربخشي آنها مؤثر است.شناسايي و تعيين اهداف كلي و مأموريت آموزشگاه فرضیه اول :زیر 

0H ها براثر بخشي آنها مؤثر نيست.اسايي و تعيين اهداف كل آموزشگاه: شن 

1: H شي مؤثر است.شناسايي و تعيين اهداف كلي بر اثربخ 

 88/12بدست آمده از جدول   Xشود كه مقدار رد مي 0H گيريم كه فرض نتيجه مي 05/0با مقايسه معني داري با عدد    

 شود و رد مي 0H كمتر است باشد چون مقدار بدست آمده از جدولمي 08/20بدست آمده از جدول فراواني  است و

1H 0 شود. در نتيجه فرضيهتأييد ميH شود.شود و فرضيه تحقيق تأييد ميرد مي 

 

 ها مؤثر است.اثربخشي آموزشگاه تجزيه و تحليل محيط بيروني بر فرضیه دوم :زیر 

0H ها مؤثر نيست: تجزيه و تحليل محيط بيروني براثربخشي آموزشگاه. 

1: H ؤثر است.ها متجزيه و تحليل محيط بيروني براثربخشي آموزشگاه 

بدست  شود با مي ،df=24/99جدول  dfكه مقدار  55ودرجه آزادي  05/0از مقايسه مقدار معني داري از عدد     

فرض تحقيق تأييد  1Hشود و رد مي 0H باشد. در نتيجه فرضيه مي 18/18آمده از جدول فراواني توافقي كه در حدود 

 شود.مي
 

 ها مؤثر است.: تجزيه و تحليل محيط داخلي مؤسسه بر اثربخشي آموزشگاهسوم  فرضیهزیر

0H ها مؤثر نيست.  : تجزيه و تحليل محيط داخلي مؤسسه بر اثربخشي آموزشگاه 

1Hها مؤثر است. : تجزيه و تحليل محيط داخلي مؤسسه بر اثربخشي آموزشگاه 

بدست آمده از  شود با مي  ،df= 32/67جدول  dfكه مقدار  51ادي و درجه آز 05/0داري از مقايسه مقدار معني    

 شود.فرض تحقيق تأييد مي 1Hشود و رد مي 0Hباشد.در نتيجه فرضيه مي 88/501جدول فراواني توافقي كه در حدود 

 

 ها مؤثر است.زشگاهژيك براثربخشي آموهاي استراتتجزيه و تحليل گزينه فرضیه چهارم :زیر 

0H ها مؤثر نيست. ژيك براثربخشي آموزشگاههاي استرات: تجزيه و تحليل گزينه 

1H ها مؤثر است. اثربخشي آموزشگاه هاي استراتژيك بر: تجزيه و تحليل گزينه 

بدست   شود با مي  ،  df= 32/76جدول  dfكه مقدار  51و درجه آزادي 05/0داري عدد از مقايسه مقدار معني    

 باشد.مي 55/51آمده از جدول فراواني توافقي كه در حدود 

 شود.فرض تحقيق تآييد مي 1Hشود و رد مي 0Hدر نتيجه فرضيه    

 

 ها مؤثر است.ها براثربخشي آموزشگاه: اجرا و كنترل استراتژيفرضیه پنجم زیر 

0H ها مؤثر نيست. اثربخشي آموزشگاه بر ها: اجرا و كنترل استراتژي 

1H  ها مؤثر است. اثربخشي آموزشگاه ها بركنترل استراتژي: اجرا و 

بدست  شود بامي ،  df= 40/11جدول  dfكه مقدار  11و درجه آزادي  05/0از مقايسه مقدار معني داري عدد     

 باشد.مي 11/18در حدود  واني توافقي كهآمده از جدول فرا
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 شود.فرض تحقيق تأييد مي 1Hشود و رد مي 0Hدر نتيجه فرضيه    

 

 نتیجه گیریبحث و 

شود كه شناخت و تعيين اهداف كلي سازمان از مقادير بدست آمده در تجزيه و تحليل آماري فرضيه يكم چنين استنباط مي    

از اهداف كلي سازمان اطالع كافي داشته باشد و براساس آن براي آموزشگاه بر اثربخشي آموزشگاه مؤثر است. بايد يك مؤسس 

 خود اهداف كلي تعيين كند.

شود كه در تجزيه و تحليل محيط بيروني از مقادير بدست آمده در تجزيه و تحليل آماري فرضيه دوم چنين استنباط مي    

محاسبه   18/18=با       df=24/99چنين اختالف علي الخصوص محيط نزديك بر اثربخشي آموزشگاه مؤثر است. هم

 شده بسيار است و اين نشان دهنده تأثيرگذاري و مؤثر بودن اين عامل براثربخشي مي باشد.

شود كه در تجزيه و تحليل محيط داخلي از مقادير بدست آمده در تجزيه و تحليل آماري فرضيه سوم چنين استنباط مي

سازمان براثر بخشي آموزشگاه مؤثر است.و اگر مدير بتواند با استفاده از تجزيه و تحليل محيط داخلي و خارجي استراتژي 

محاسبه شده  با  به اثربخشي خواهد رسيد. همچنين اختالف مناسبي اتخاذ كند حتماً

ها اعتقاد ها بيشتر مؤثر بوده و مديران به منابع داخلي آموزشگاهز تمام عاملبيانگر اين مطلب است كه اين عامل و اين فرضيه ا

 بيشتري دارند كه براثر بخشي مؤثرتر است.

هاي شود كه در تجزيه و تحليل گزينهاز مقادير بدست آمده در تجزيه و تحليل آماري فرضيه چهارم چنين استنباط مي    

توان نتيجه محاسبه شده مي با نين اختالف استراتژيك بر اثربخشي مؤثر است. همچ

 ها مؤثر است.گرفت كه اين عامل بر اثربخشي آموزشگاه

شود كه اجرا و كنترل استراتژيك بر از مقادير بدست آمده در تجزيه و تحليل آماري فرضيه پنجم چنين استنباط مي    

 باشد.محاسبه شده بيان گر اين مطلب مي با   f=40/11 dاثربخشي مؤثر است. همچنين اختالف 

 باشد.ها مؤثر ميدر خصوص فرضيه اصلي تحقيق بايد اذعان كرد كه اين شيوه مديريت در اثربخشي آموزشگاه    

محاسبه شده  جدول   ختالف بين توان نتيجه گرفت هرچه امي با    df=26/29از اختالف    

 باشد.جدول بيشتر باشد نشان دهنده ميزان پيوستگي و مؤثر بودن اين متغيرها به هم مي
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