شهرستان مهاباد
نويسندگان :ابوبكر عزيزيمقدم*1و دكتر ميرمحمد سيدعبا

ماده

2

 .1كارشناس ارشد مديريت آموزشي
 .2استاد مديريت آموزشي دانشگاه اروميه
*E-mail: ab_azizi_2005@yahoo.com

چكيده
پژوهش حاضر ،رابطه بين كانون كنترل مديرران (پديش بدين) و سدمم سداامان
ميارس (ممک) شهرستان مهاباد را مدورد بررسد ادرار داد اسد  .روش پدژوهش
توصيف اا نوع همبستگ بود اس  .جامعه آماري تحقيق 0011 ،معلم و  041ميرر
ميرسه شهرستان مهاباد بود اس

كه اا بين آنها 913 ،معلم و  019ميرر بدا روش

نمونه گيري طبقه اي تصادف به عنوان نمونه ،انتخدا شدي اندي .جهد جمد آوري
داد هاي كانون كنترل اا پرسشنامه استانيارد راتر ( )0311و براي سنجش سدمم
شي اس  .داد ها با استفاد اا آامدونهداي؛ ضدرر همبسدتگ پيرسدون ،تحليد
رگرسيون ،ت مستق  ،تحلي واررانس رک راهده و آامدون تعقيبد  ،LSDتجزرده و
تحلي شي اس  .تحلي داد هاي پژوهش نشان داد كه بين دو متغير كانون كنترل
درون و سمم ساامان ميارس در سطح  1/10رابطه معنادار مثب و براي كانون
كنترل بيرون و سمم ساامان ميارس ،رابطه معنادار منف  ،برارار بود اس .
كليي واژ ها :سمم ساامان  ،كانون كنترل ،ميارس.
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بررسي رابطه كانون كنترل مديران

بررسی رابطه کانون کنترل مدیران با سالمت سازمانی مدارس شهرستان مهاباد

مقدمه

سالم يا ناسالم كردن جو مدارس تأثير داشته باشند .رفتار

وجود سازمانهاي مناسب در هر جامعه كه بتوانندد

مديران مانند همه افراد ديگدر تحدت تدأثير شدناختهدا

با اثربخشي و كارايي از عهده وظايف خود برآيندد از

مهارتها عالي

نيازها ويژگيهاي شخصديتي و فدردي

مهمترين وسايل دستيابي پيشرفت و ترقي است .يکي از

آنان ميباشد و در بين اين عوامل ويژگيهاي شخصديتي

مهمترين و تأثيرگذارترين اين سازمانها مدارس هستند.

بيش از ساير عوامل بر رفتار فردي و اجتماعي افراد تأثير

مدارس سيستمهاي اجتماعي بسيار پيچيدهاي هستند كه

دارد .ويژگيهاي شخصيتي مديران تأثير زيادي بر سازمان

داراي عناصر بسياري ميباشند هر يک از ايدن عناصدر

ها دارد تا حدي كه «باآگاهي از تئوريهاي شخصيت مي

با يکديگر و با محيط خود كنش و واكنش دارند آنهدا

توان رفتار فرد را در سازمان پيشبيني و توجيه كدرد»[.]1

از معدود سازمانهايي هستند كه با كليده سدازمانهداي

بنابرين براي محققين اين سؤال مطدر شدده اسدت كده

ديگر چه بهصورت مستقيم يا غير مستقيم رابطه دارند به

كانون كنترل مديران چه رابطدهاي بدا سدالمت سدازماني

همين خاطر است كه تأثير زيادي بر سرنوشت ملّّتهدا

مدارس و هر يک از ابعاد آن دارد؟ لذا محققين درصددد

دارند پس هر جامعهاي كه بخواهد توسعه يابد بايدد از

بودهاند به بررسي رابطه ويژگي شخصيتي كانون كنتدرل

مدارس شروع نمايد؛ مدرسه كليد پيشرفت هر جامعهاي

كه تأثير زيادي بر رفتار افدراد دارد و سدالمت سدازماني

است .امّا اين موضوع در صدورتيصدحي اسدت كده

مدرسه كه نقش اساسي در كارايي و اثربخشدي مددارس

وظايفش را درست انجام بدهد و گرنه چه بسدا نتيجده

دارد بپردازند.
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معکوس بدهد .بدون ترديد مدارس مشکالتي دارند كده

بحث مفهوم منبع كنتدرل بدهعندوان يدک سدازه روان

الزم است براي رفع اين مشکالت قبدل از هدر كداري

شناختي به نيمه دوم قرن بيستم بر ميگردد .اين نظريه كه

خود آنها به خوبي شناخته شوند .بنابراين بدراي ايجداد

مبتني بر افکار راتر ( )Rotterاست به دنبال شدکلگيدري

تحوالت سازنده در مدارس و رفع مشکالت و مسدايل

يکي از نظريههاي مهم انگيزش شدناختي بده ندام نظريده

آموزش و پرورش بايد محديط بيروندي و دروندي ايدن

اسناد ( )Atrributionبه وجود آمده اسدت .بدر پايده ايدن

سيستم اجتماعي شناخته شود يکي از مفاهيمي كده در

تئوري برخي افراد احساس مي كنند كه دليل رفتدار آنهدا

نيمه دوم قرن بيستم براي شدناخت مددارس در نتيجده

در حوزه آنهاست يعني هر رفتاري كه از آنها سر ميزندد

تحقيقات توسعه داده شدد مفهدوم سدالمت سدازماني

خودشان در آن دخالت دارند .برعکس برخي ديگر بر اين

مدارس است .ايدن مفهدوم مشدکالت اصدلي سدازمان

اعتقادند كه دليل رفتار آنها بيدرون از وجدود آنهاسدت و

مدارس را توصيف ميكند .سالمت سازماني متغير حائز

احساس ميكنند نميتوانند بر اعمال و رفتار خود كنتدرل

اهميتي است بهطوري كه چهار مشکل اساسي سدازمان

داشته باشند راتر اين احساس بيروندي و دروندي بدودن

(سازگاري هدفسازي يگانگي و ناپيددايي) و سدطو

علت وقايع را منبع كنترل ناميد( .)4افراد با منبدع كنتدرل

سهگانه (تکنيکي اداري و نهادي) را شدامل مديشدود

دروني انتظار تعميم يافتهاي مبني بر اين عقيده دارند كده

بنابراين از طريد آن مديتدوان بسدياري از مشدکالت

تقويتكنندهها يا پيامدها به رفتارهداي خودشدان مربدوط

مدارس را شناسايي كرد تا بهطور مقتضدي بدراي آنهدا

است در حاليكه افراد با منبع كنترل بيروني ايدن انتظدار

چاره جويي شود .امّا نکته مهمتر عبدارت از شناسدايي

تعميم يافته را دارند كه پيامدها و نتايج تا حد زيدادي بدا

عوامل مربوط با سالمت سازماني است تا از طريد آن

اقبال سرنوشت شانس و يدا ديگدر نيروهداي خدارجي

بتوان مدارس سالمتري را بهوجود آورد .يکدي از ابعداد

است[.]5

تأثير گذار بر سالمت سازماني مدرسه بعدد فدردي مدي
باشد با توجده بده مفهدوم سدالمت سدازماني و ابعداد
38

Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 12:18 IRDT on Wednesday June 20th 2018

Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

هفتگانه آن مديران بيش از هر كس ديگري ميتوانندد در

ابوبکر عزیزیمقدم و دکتر میرمحمد سیدعباسزاده

) اسددت كدده در دانشدددگاه

«راتجرز» آمريکدا توسدعهافته اسدت .مدايلز (

كنترلشان نيز بيشتر بيروني اسدت[ .]6در چنددين تحقيد

اولين نظريهپرداز سالمت سازماني مدرسه است .پس از

هسددتند رضددايت شددغلي بيشددتري دارنددد [8 1 9و.]11

او صاحبنظران ديگر به پيگيري و تکميل ايدن مفهدوم

تحقيقات ديگر نتيجه گرفتهاندد مدارسدي سدالماندد كده

پرداخته چارچوب نظدري و ابدزاري بدراي سدنجش و

رضايت شغلي كاركنان آنها باال باشد و هر چه رضدايت

ارزيابي آن پديد آوردهاند .مفهوم سالمتي مثبت در يک

شغلي كاركنان باالتر باشد ميزان سالمت سازماني مدارس

سازمان توجه را به شرايطي جلب ميكند كده رشدد و

باالترمي رود [1و .]11نتايج بعضي از تحقيقات نشان داده

توسعه سازمان را تسهيل كرده و يا موجب پوياييهداي

كه افراد داراي كانون كنترل دروني داراي عملکرد بهتدر

سازماني ميباشد« .مايلز» يک سازمان سالم را به عنوان

تالش بيشتر و كارآمدتر هستند[ .]12از طرفدي تحقيقدات

سازماني تعريف ميكند كه نه تنها در محيط خدود دوام

ديگر گزارش كردهاند كه بين سالمت سازماني و عملکرد

ميآورد بلکه در يکبرهه زماني طوالني نيدز بده طدور

مديران آموزشي رابطه معنادار وجود دارد يعني مدديراني

كافي سازش كرده و تواناييهاي بقاء و سازش خود را

كه عملکرد بهتري دارند سدازمانهداي سدالمتري دارندد

به طور مداوم گسترش مديدهدد .چيدزي كده در ايدن

[11و« .]14كالدي» و همکارانش دريافتهاندد افدراد داراي

تعريف واض است اين اسدت كده سدازمان سدالم بدا

منبع كنترل دروني روحيه بداالتري دارندد[ .]12از طدرو

نيروهاي مدانع بيروندي بدا موفقيدت برخدورد كدرده و

ديگر يکي از شرايط مدرسه سالم روحيه باالي كاركندان

نيروهاي آنها را به طور اثربخشي در جهدت اهدداو و

آن ميباشد و بين سالمت سازماني مدارس و روحيه افراد

مقاصد اصلي سازمان هدايت ميكند .عملکرد سدازمان

همبستگي بااليي وجود دارد[« .]15دايلي» گزارش كدرده

در يک روز مشخص ممکن است اثربخش يا غيدر اثدر

كه افراد داراي كانون كنترل دروني بيشتر از افدراد داراي

بخش باشد اما عاليم دراز مدت در سازمانهاي سدالم

كانون كنترل بيروني از همکاران خود رضايت دارند[.]16

مساعد اثربخشي است .به نظر «هوي» سالمت سدازماني

تحقيقات ديگر به اين نتيجه رسيدهاند كه مددارس سدالم

شددددامل سدددده سددددط نهددددادي ()Institutional

مدارسي هستند كه مدير به معلمان اعتمداد مديكندد و از

) و فني ( )Technicalو هفدت بعدد

آنها راضي است و همچنين معلمان نيدز بده مددير خدود

ادرايl

يگددانگي نهددادي( )Institutional Integrationنفددو

اعتماد ميكنند [11و« .]4كالدي» و همکدارانش دريافتندد

مدددددير( )Principal Influenceمالحظددددهگددددري

كه افراد داراي كانون كنترل دروني به مديريت مشداركتي

( )Considerationساختدهدي ()Initiating Structure

عالقهمندند و افراد داراي كانون كنترل بيروني بيشدتر بدا

پشتيباني منابع ( )Resource Supportروحيده ()Morale

مديريت مستقيم پاسخ ميدهند [« .]12بارنز» دريافت كده

و تأكيد علمي ( )Academic Emphasisاست[.]5

بين محروم كردن معلمان در تصميمگيري (تصميمگيري نا

امري ( )1891معتقد است كه متغير مکان كنترل بده

مشاركتي) و سدالمت سدازماني رابطده معکدوس وجدود

طور معناداري با جو مددارس ارتبداط دارد و آلدوارس

دارد[ .]11روحي از تحقيقش نتيجه گرفت كه بدا تصدميم

( )1881معتقد است كه از نظر معلمدان مدارسدي كده

گيري مشاركتي سازمان سدالمتر مديشدود[« .]19لدي» و

پيشرفت تحصيلي سط باال دارند جو مدرسه بدازتر و

همکارانش دريافتند كه بدين كدانون كنتدرل و اثربخشدي

مکان كنترلشان نيز بيشتر دروني است .در حداليكده از

رابطه معنادار وجود دارد و اثربخشدي افدراد داراي منبدع

نظر معلمان مدارسي كه پيشرفت تحصيلي سط پدايين

كنترل دروندي بيشدتر اسدت[« .]18هدوي» و همکدارانش
38
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يکي از ابعاد مهم جو سدازماني سدالمت سدازماني
(

دارند جدو سدازماني بسدتهتدر از گدروه قبلدي و مکدان

بررسی رابطه کانون کنترل مدیران با سالمت سازمانی مدارس شهرستان مهاباد

[21و .]21تحقيقات ديگري نشان داده كده افدراد داراي

دموگرافيک متفاوت (جنس سن سابقه خدمت و مددرك

كانون كنترل دروني نسبت به افراد داراي كانون كنتدرل

تحصيلي) تفاوت معنادار وجود دارد( .فرضيه)

بيروني استقالل بيشتري حس ميكنندد و كمتدر تحدت

روش

تأثير تلقينهاي اجتماعي ديگران قرار ميگيرند [ ]22اين
در

با توجه به تقسيمبندي تحقيقات علمي از نظر هدو و

سط نهادي سالمت سازماني باعث ميشدود مددير در

روش اين تحقي از نظر روش تحقيقي توصيفي اسدت و

مقابل فشارهاي نامعقول محيطي بايستد و در اين گونده

چون به بررسي رابطه متغيرها ميپردازد از نوع همبستگي

موارد از معلمان حمايدت بيشدتري كنندد« .كالددي» و

است.

دو ويژگي نيز مناسب مدرسه سالم است بخصدو

جامعه :جامعه آماري اين تحقي شامل جامعه مديران

همکارانش گزارش كردهاندد كده افدراد داراي كدانون

و جامعه معلمان مدارس عادي – دولتي شهرستان مهابداد

كنترل دروني تعهدد سدازماني زيدادتري دارندد[ .]12و
تحقيقات ديگري نشان دادهاند كه تمامي ابعاد سدالمت

بوده است.

سازماني با تعهد كاركنان آن رابطه دارد [.]21

الف -جامعه مديران :شامل كليه مديران شداغل بده
خدمت بوده كه تعداد آنان در زمان انجدام تحقيد

فرضيهها و سؤالهاي پژوهش

141

نفر بوده است.

1د بين كانون كنترل (دروندي بيروندي) و سدالمت

ب -جامعه معلمان :شامل  1111نفر معلم بدوده كده

سازماني مدارس رابطه معنادار وجود دارد( .فرضيه)

در زمان انجام تحقي

2د بين كانون كنترل (دروني بيروني) و هر يدک از

در شهرسدتان مهابداد مشدغول بده

خدمت بودهاند.
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ابعاد سالمت سازماني مدارس رابطده معندادار وجدود

نمونه و روش نمونهگيري

دارد( .فرضيه)
1د آيا ميتوان بر اساس متغير كانون كنترل مدديران

براي تعيين حجم نمونه از فرمدول كدوكران اسدتفاده

به پيشبيني سالمت سازماني مدارس پرداخت؟ (سؤال)

شده است.

4د بين سالمت سازماني مدارس بده تفکيدک دوره

1  96 2 m / 25
 103

تحصيلي تفاوت معنادار وجود دارد( .فرضيه)

) 1

5د بين نظر معلمدان زن و مدرد در مدورد سدالمت

0 / 052
1 / 96 2 m / 25
0 / 052

مديران)

سازماني مدارس تفاوت معنادار وجود دارد( .فرضيه)

1 / 96 2 ??/ 25
2

J 2 pq


1
(
140

1

2

1 J 2 pq
(
) 1
2
N

( N نمونددده
1

t 2 pq
2

d
0 / 05

 312
1 t 2 pq
1 1 / 96 2 ??/ 25
1
(
 1) 1 
(
) 1
N d2
1700
0 / 052
معلمان)

6د بين نظر معلمان داراي سنين متفداوت در مدورد
سالمت سازماني مدارس تفاوت معندادار وجدود دارد.
(فرضيه)

( N نمونه

بنابراين  111مدير و  112معلم با روش نموندهگيدري

1د بين نظر معلمان داراي سابقه خدمت متفاوت در

طبقهاي تصادفي انتخاب شددند .از پرسشدنامه معلمدان 1

مورد سالمت سازماني مدارس تفاوت معندادار وجدود

پرسشنامه برگشت داده نشد پس نمونه معلمان در نهايت

دارد( .فرضيه)

 118نفر بوده است.

9د بين نظر معلمان داراي مدرك تحصيلي متفداوت
در مورد سالمت سدازماني مددارس تفداوت معندادار
وجود دارد( .فرضيه)
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دريافتند كده مددارس سدالم اثربخشدي بدااليي دارندد

8د بدين ندوع كدانون كنتدرل مدديران داراي عوامدل

ابوبکر عزیزیمقدم و دکتر میرمحمد سیدعباسزاده

ابزارها

بررسي فرضديه  :1بدين كدانون كنتدرل (دروندي و

در اين تحقي از دو ابزار كه بهصدورت پرسشدنامه

بيروني) و سالمت سازماني مدارس رابطه معنادار وجدود

آزمون منبع كنترل راتدر ( )1866و پرسشدنامه سدالمت

براي آزمون فرضيه  1از ضريب همبسدتگي پيرسدون

سددازماني مدددارس( (O.H.Iكدده توسددط «هددوي» و

استفاده شده است .نتايج اين آزمدون در جددول  1نشدان

همکددارانش سدداخته شددده اسددت .هددر دو پرسشددنامه

داده شده است ضريب همبستگي بدين دو متغيدر كدانون

استاندارد بوده و روايي آنها مورد تأييد متخصصان مي

كنترل دروني و سدالمت سدازماني مددارس « »r=1/21و

باشد .براي تعيين پايايي آزمونها  11نفر به عنوان نمونه
انتخاب و دادهها با استفاده از نرمافدزار پيشدرفته

براي دو متغير كانون كنترل بيروندي و سدالمت سدازماني

SPSS

مدارس « »r=-1/21بهدست آمد كه نشانگر آن اسدت كده

تجزيه و تحليل شد كه پايايي آزمدون كنتدرل بدا روش

سالمت سازماني مدارس با كانون كنترل دروني همبستگي

تنصيف  1/12و پايايي پرسشنامه سالمت سدازماني بدا

مستقيم و با كدانون كنتدرل بيروندي همبسدتگي معکدوس

روش آلفاي كرونباخ  1/81بهدست آمد.

دارند .يعني هر چه ميزان كانون كنترل مديران درونديتدر
باشد بر ميزان سالمت سازماني مدارس افدزوده و هرچده

شيوهي تحليل دادهها

اندازه كانون كنترل مدديران بيرونديتدر باشدد از ميدزان

براي تحليل دادهها از آزمونهداي آمداري ضدريب
همبسددتگي پيرسددون رگرسدديون دو متغيددره آزمددون

سالمت سازماني مدارس كاسته ميشود همچنين با توجه

T

به « »p<1/15رابطه اين دو متغير در سط  1/15معندادار

مستقل آزمون تحليل واريانس يکراهه و آزمون تعقيبدي
 LSDاستفاده شده است .براي بررسدي رابطده بدين دو

بررسي فرضديه  :2بدين كدانون كنتدرل (دروندي و

متغيركه در سط فاصلهاي اندازهگيري شده از ضدريب

بيروني) و هر يک از ابعاد سالمت سازماني مدارس رابطه

همبستگي پيرسون استفاده گرديدد (فرضديههداي 1و.)2

معنادار وجود دارد.

جهت پيشبيني يک متغير (سالمتسازماني و هر يک از

براي آزمون فرضيه  2نيز از ضريب همبستگي پيرسون

ابعاد آن) از روي متغير ديگر (كانون كنترل) از معادلده

استفاده شده است .همانطور كه در جدول  1نشدان داده

رگرسيون استفاده شده است (فرضديههداي  .)1جهدت

شده است تمامي ابعاد سالمت سازماني مدارس با كانون

مقايسه ميانگين يک متغير در دو گروه مستقل كه متغيدر

كنترل دروني رابطه مستقيم و بدا كدانون كنتدرل بيروندي

مورد نظر در سط فاصلهاي اندازهگيري شده اسدت از

رابطه معکوس نشان داده است .هدمچندين ابعداد كدانون

آزمون Tمستقل استفاده شده است (فرضيههداي  5و.)8

كنترل با ابعاد يگانگي نهادي ساختدهي حمايت مندابع

جهت مقايسه ميانگين يک متغير در بيش از دو گروه كه

و تأكيد علمي رابطه معناداري را نشان ندادهاند ولي با سه

متغير مورد نظر در سط فاصلهاي انددازهگيدري شدده

بعد نفو مدير رعايت و روحيه رابطه معناداري را نشدان

آزمون تحليل واريانس يکراهه به كار رفت (فرضيههاي

دادهاند.

 9 1 6 4و  )8و در صورت معنادار بودن آزمون تحليل

بررسي سؤال  -1آيا ميتوان بر اساس متغيدر كدانون

واريانس يکراهه براي گروهبندي ميانگينهاي چند گروه

كنترل مديران به پديشبيندي سدالمت سدازماني مددارس

همگن آزمون تعقيبي  LSDبه كار رفت.

پرداخت؟
با توجه به نتايج حاصدل از فرضديه  1متغيدر كدانون
كنترل (دروني و بيروني) بدا سدالمت سدازماني مددارس
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يافتههاي تحقيق

بررسی رابطه کانون کنترل مدیران با سالمت سازمانی مدارس شهرستان مهاباد

رگرسيون اجرا گرديد .با توجه به نتايج رگرسيون كه در

(دروني و بيروني) به صورت زير ميباشد:

جدولهاي  2و 1نشان داده شده است .معادله رگرسيون
جدول  .1ضريب همبستگي پيرسون بين متغير كانون كنترل (دروني و بيروني) با سالمت سازماني مدارس و هر يک از ابعاد آن
(فرضيههاي  1و .)2
سمم

متغير

رگانگ

ساامان

نهادي

نفوذ ميرر رعار

ساخ

حمار

ده

مناب

روحيه

تأكيي
علم

ضريب همبستگي

كانون كنترل

1/21

-1/11

**1/12

*1/22

1/11

-1/18

**1/29

1/11

سط معناداري دو دامنه

دروني

1/116

1/11

1/111

1/122

1/6

1/11

1/115

1/8

-1/15

1/11

**-1/1

-1/11

1/58

1/26

1/11

1/84

كانون كنترل *-1/21
سط معناداري دو دامنه

بيروني

1/14
1/12

1/14

**-1/21* -1/11
1/111

1/121

و p 0 / 05

= ميزان سالمت سازماني مدارس

آزادي112براي دوگروه 12224

( + 1/18كانون كنترل بيروني) ( -1/14كانون كنترل

است .بنابراين فرض صفر رد ميشدود و فدرض تحقيد

دروني) 1/12

بهدست آمدده

قبول ميگردد .يعني بين سالمت سدازماني مددارس سده

2

با توجه به جدول  2تقريباً  4درصد ( )r =1/141از

مقطع (ابتددايي راهنمدايي و متوسدطه) تفداوت معندادار

تغييرات سالمت سدازماني مددارس بده كدانون كنتدرل

وجود دارد .با توجه به اينکه تفاوت سالمت سدازماني در
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دروني و  4درصد ( )r2=1/14به كانون كنتدرل بيروندي

بين سه مقطع معنادار بود جهت گروهبندي واريدانسهدا

مربوط ميباشد.

آزمون تعقيبي  LSDبه كار رفت نتدايج ايدن آزمدون در
جدول  5نشدان داده اسدت كده بدين سدالمت سدازماني

بررسي فرضيه  -4بين سالمت سازماني مدارس به

مدارس ابتدايي و راهنمايي تفاوت معنادار وجدود نددارد

تفکيک دوره تحصيلي تفاوت وجود دارد.
جهت آزمدون فرضديه  4از آزمدون آنداليز يکراهده

 . p 0 / 05ولي سالمت سازماني مدارس مقطع متوسطه از

استفاده شده است .نتايج اين آزمون در جدول  4نشدان

دو مقطع ديگر كمتر ميباشد و با آنها تفاوت معنداداري
نشان داده است

داده شده است با توجه به اين جدول مقدار fبا درجده

p 0 / 05 .

جدول  .2خالصه مدل رگرسيون سالمت سازماني مدارس (مالك) از روي كانون كنترل و ابعاد آن (پيش بين)
متغير پيش بين

ضرر تعيين

ضرر تعيين تعير شي

خطاي استانيارد برآورد

كانون كنترل دروني

1/141

1/114

1/165

كانون كنترل بيروني

1/14

1/11

1/166

كانون كنترل دروني و بيروني (با هم)

1/144

1/125

1/161

33
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رابطه معنداداري را نشدان داده اسدت بندابرين معادلده

سالمت سازماني مدارس از روي كدانون كنتدرل مدديران

ابوبکر عزیزیمقدم و دکتر میرمحمد سیدعباسزاده

ضرار غير استانيارد

متغير ممک

Beta

B

خطاي استانيارد

مقدار ثابت

1/18

1/41

كانون كنترل دروني

1/14

1/162

1/195

كانون كنترل بيروني

-1/12

1/164

1/118

2/21

1/129

1/591

1/56

1/211

1/18

جدول  .4آزمون آناليز واريانس يکراهه مقايسه سالمت سازماني در بين سه مقطع ابتدايي راهنمايي و متوسطه (فرضيه )4
منب تغييرات

درجه آاادي

مجموع مربعات

ميانگين مربعات

ميان گروهي

2

12955

12429

درون گروهي

111

112266

12111

كل

112

142121

كمي f

سطح معناداري

12224

*12144

جدول  .5آزمون  LSDجهت گروهبندي مقاطع تحصيلي از نظر سالمت سازماني مدارس

مقط )(I

راهنمايي

راهنمايي

121149

1219144

12851

متوسطه

*122244

1218415

1212

متوسطه

*122186

1218956

12129

نتايج آزمون آناليز واريانس يکراهه كه براي فرضيه 6

بررسي فرضيه  -5بين نظر معلمدان زن و مدرد در

به كار رفت در جدول  1نشان داده شدهاست با توجه به

مورد سالمت سازماني مدارس تفاوت وجود دارد.
نتايج آزمون  tمستقل كه براي فرضيه  5به كار رفت

دادههاي اين جدول مقدار fبا درجه آزادي  116بدراي دو

در جدول  6نشان داده است كه مقدار tبا درجده آزادي

گروه  12114ميباشدد و  p>1/15بدهدسدت آمددهاسدت.

 111بددراي دوگددروه  5/14و  p<1/11اسددت .يعنددي در

بنابراين فرض صفر قبول ميشود و فرض تحقي رد مدي

سط  1211فرض صفر رد ميشود و فرض تحقي قبول

گردد .يعني بين نظر دبيران داراي سن متفداوت در مدورد

ميگردد پس بدين نظدر معلمدان زن و مدرد در مدورد

سالمت سازماني مدارس تفاوت معنادار وجود ندارد.
بررسي فرضيه  -1بدين نظدر معلمدان داراي سدابقه

سالمت سازماني مدارس تفاوت معنادار وجدود دارد و
به نظر معلمان زن ميانگين سدالمت سدازماني مددارس

خدمت متفداوت در مدورد سدالمت سدازماني مددارس

بيشتر است.

تفاوت وجود دارد.

بررسي فرضيه  -6بدين نظدر معلمدان داراي سدن

نتايج آزمون آناليز واريانس يکراهه كه براي فرضيه 1

متفاوت در مورد سدالمت سدازماني مددارس تفداوت

به كار رفت در جدول  9نشان داده شده است بدا توجده

وجود دارد.

به دادههاي اين جدول مقدار fبا درجه آزادي  116بدراي
دو گروه  12616ميباشد و  p>1/15بهدست آمده اسدت.
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ابتدايي

مقط (( J

تفاوت ميانگين I-J

اشتبا معيار

سطح معناداري
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جدول  .3نتايج تحليل رگرسيون متغيرسالمت سازماني مدارس و ابعاد نفو مدير رعايت و روحيه از روي كانون كنترل مديران

بررسی رابطه کانون کنترل مدیران با سالمت سازمانی مدارس شهرستان مهاباد
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گردد .يعني بين نظر دبيران داراي سابقه خدمت متفاوت

 LSDاستفاده شد نتايج اين آزمون در جددول  11نشدان

در مورد سالمت سازماني مدارس تفاوت معنادار وجود

داده است كه نظر دبيران داراي مددرك تحصديلي ديدپلم

ندارد.

فقط با نظر دبيران داراي مدرك تحصديلي فدو ليسدانس
تفاوت معنادار دارد ( .)p>1/11نظر دبيران داراي مددرك

بررسي فرضيه  -9بين نظر معلمدان داراي مددرك
تحصيلي متفاوت در مورد سالمت سدازماني مددارس

تحصيلي فو ديپلم با نظر دبيران داراي مدرك تحصديلي

تفاوت وجود دارد.

ديپلم تفاوت معنادار نشان نداده است ( .)p>1/15ولي بدا

جهت آزمدون فرضديه  9از آزمدون آنداليز يکراهده

نظر سداير گدروههدا تفداوت معندادار نشدان داده اسدت

استفاده شده است .نتايج اين آزمون در جدول  8نشدان

( .)p>1/15نظر دبيران داراي مدرك تحصيلي ليسانس بدا

داده شده است با توجه به اين جدول مقدار  fبا درجده

نظر دبيران داراي مدرك تحصيلي ديپلم تفداوت معندادار

آزادي 112براي دوگروه  4/88و  p<1/11بهدست آمده

ندارد ( .)p>1/15ولي بدا نظدر سداير گدروههدا تفداوت

است .بنابراين فرض صفر رد ميشود و فدرض تحقيد

معنادارد ( .)p<1/15نظر دبيران داراي مددرك تحصديلي

قبول ميگردد .يعندي بدين نظدر دبيدران داراي مددرك

فو ليسانس با نظدر سداير دبيدران تفداوت معندادار دارد

تحصيلي متفاوت در مورد سدالمت سدازماني مددارس

(.)p<1/15

تفاوت معنادار وجود دارد .با توجه بده معندادار بدودن
جدول  .6آزمون  tمستقل براي مقايسه ميانگين نظر معلمان داراي جنسيت متفاوت در مورد سالمت سازماني (فرضيه.)5
سطح معناداري دوطرفه درجه آاادي
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1211

كمي t
5/14

111

اشتبا معيار

انحراف

نوع

ميانگين

تعياد مشاهيات

1/11

1/11

4/11

141

زن

1/14

1/52

1/11

166

مرد

معيار

ميرسه

جدول  .7آزمون آناليز واريانس يکراهه مقايسه نظر معلمان داراي سن متفاوت در مورد سالمت سازماني مدارس (فرضيه )6
سطح معناداري دو طرفه

كمي f

1/25

1/114

ميانگينمربعات

مجموعمربعات

درجهآاادي

منب تغييرات

1/111

1/511

5

ميان گروهي

1/226

76/999

103

درون گروهي

79/505

107

كل

جدول  .8آزمون آناليز واريانس يکراهه مقايسه نظر معلمان داراي سابقه خدمت متفاوت در مورد سالمت سازماني مدارس (فرضيه
)1
سطح معناداري دو طرفه

كمي f

12699

12616

ميانگين مربعات

مجموع مربعات

درجه آاادي

منب تغييرات

12141

12114

5

ميان گروهي

12228

692911

103

درون گروهي

682515

107

كل
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بنابراين فرض صفر قبول ميشود و فرض تحقي رد مي

تفاوتها جهت گروهبندي واريانسها از آزمدون تعقيبدي

ابوبکر عزیزیمقدم و دکتر میرمحمد سیدعباسزاده

(فرضيه)9

12112

42885

12182

12215

1

ميان گروهي

12218

66221

111

درون گروهي

682515

116

كل

جدول  .11آزمون  LSDجهت گروهبندي نظر دبيران با مدرك تحصيلي متفاوت در مورد سالمت سازماني مدارس
ميرک تحصيل ()I

ميرک تحصيل ()J

تفاوت ميانگين )(I-J

اشتبا معيار

سطح معناداري

فو ديپلم

12112

1219128

12868

ليسانس

121191

1211144

12161

فو ليسانس

*12441

1211619

12111

ليسانس

*121148

1216166

12115

فو ليسانس

*124118

1211111

12111

فو ليسانس

*1212128

1212646

12111

ديپلم

فو ديپلم
ليسانس

جدول  .11آزمون  tمستقل براي مقايسه ميانگين كانون كنترل مديران داراي جنسيت متفاوت

دوطرفه

111

-1/16

1/85

1/15

1/4

1/18

41

زن

1/15

1/4

1/2

56

مرد

معيار

جدول  .12آزمون آناليز واريانس يکراهه مقايسه كانون كنترل مديران داراي سن متفاوت
سطح معناداري دوطرفه

كمي f

1/45

1/86

ميانگينمربعات

مجموعمربعات

درجهآاادي

منب تغييرات

1/15

1/16

0

ميان گروهي

1/16

15/16

81

درون گروهي

16/12

112

كل

جدول  .13آزمون آناليز واريانس يکراهه مقايسه كانون كنترل مديران داراي سابقه خدمت متفاوت
سطح معناداري دو طرفه

كمي f

1/52

1/92

ميانگين مربعات

مجموع مربعات

درجه آاادي

منب تغييرات

1/111

1/52

4

ميان گروهي

1/16

15/58

89

درون گروهي

16/12

112

كل

89
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سطح معناداري

درجه آاادي

كمي t

اشتبا

انحراف معيار

ميانگين

تعياد مشاهيات

جنسي ميرر
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سطح معناداري دو طرفه

كمي f

ميانگين مربعات

مجموع مربعات

درجه آاادي

منب تغييرات
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جدول  .9آزمون آناليز واريانس يکراهه مقايسه نظر معلمان داراي مدرك تحصيلي متفاوت در مورد سالمت سازماني مدارس

بررسی رابطه کانون کنترل مدیران با سالمت سازمانی مدارس شهرستان مهاباد

سطح معناداري دو
طرفه

1/11

كمي f

ميانگين مربعات

مجموع مربعات

درجه آاادي

منب تغييرات

1/1

1/98

1

ميان گروهي

1/15

15/22

88

درون گروهي

16/12

112

كل

1/81

رفت .نتايج اين آزمدون در جددول  14نشدان داده شدده

بررسي فرضيه  -8بين نوع كانون كنتدرل مدديران
داراي عوامل دموگرافيک متفاوت (جنسيت سن سابقه

است با توجه به اين جدول مقدار  fبا درجده آزادي

خدمت و مدرك تحصيلي) تفاوت معنادار وجود دارد.

براي دو گدروه  1/81و  p>1/15بدهدسدت آمدده اسدت.

نتايج آزمون  tمسدتقل كده بدراي بررسدي تفداوت

بنابراين فرض صفر قبول ميشود و فرض تحقي رد مدي

ميانگين كانون كنترل بر اساس متغير جنسديت بده كدار

گردد .يعندي بدين كدانون كنتدرل مدديران داراي مددرك

رفت در جدول  11نشان داده است كه مقدار  tبا درجه

تحصيلي متفاوت تفاوت معنادار وجود ندارد.

آزادي  111براي دوگروه  -1/16و  p>1/15است .يعني

بحث و نتيجهگيري

در سط  1215فرض صفر قبول و فرض تحقي رد مي

براساس يافتههاي اين تحقيد بدين دو متغيدر كدانون

گردد پس بين كانون كنترل مديران زن و مدرد تفداوت

كنترل (دروني و بيروني) و سالمت سازماني مددارس در

معنادار وجود ندارد.
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نتايج آزمون آناليز واريانس يکراهه كه براي بررسي

سط 1/15رابطه معکوس ومعنادار وجود دارد «.»p<1/15

تفاوت ميانگين كانون كنترل بر اساس سن مدديران بده

يعني هر چه كانون كنترل مديران بيرونيتر باشد از ميدزان

كار رفت در جدول  12نشان داده شده است با توجه

سالمت سازماني مدارس كاسته ميشدود كدانون كنتدرل

(دروني – بيروني) با ابعاد يگانگي نهادي سداختدهدي

به دادههاي اين جدول مقدار  fبا درجه آزادي  81براي
دو گروه  1/86ميباشد و  p>1/15بهدست آمده اسدت.

حمايت منابع و تأكيد علمدي رابطده معنداداري را نشدان

بنابراين فرض صفرقبول وفرض تحقيد رد مديگدردد.

نداده است ( )p>1/15اما با ابعاد نفدو مددير ()p<1/11

يعني بين كانون كنتدرل مدديران داراي سدن متفداوت

رعايت ( )p<1/15و روحيه ( )p<1/15رابطه معناداري را

تفاوت معنادار وجود ندارد.

نشان داده است.

نتايج آزمون آناليز واريانس يکراهه كه براي بررسي

مطالعه امري ( )1891نشان داده كه متغير مکان كنترل

تفاوت ميانگين كانون كنترل بر اسداس سدابقه خددمت

با جو سازماني مدارس رابطه معندادار دارد[ .]6آلدوارس

مديران به كار رفت در جدول  11نشان داده شده است

( )1881نتيجه گرفته كه از نظدر معلمدان مدارسدي كده

با توجه به دادههاي اين جدول مقدار  fبا درجده آزادي

پيشرفت تحصيلي سط باال دارند جو مدرسده بدازتر و

 89براي دوگروه  1/92ميباشد و  p>1/15بهدست آمده

مکان كنترل آنها نيز بيشتر دروني است در حداليكده از

است .بنابراين فرض صفر قبول و فرض تحقي رد مدي

نظر معلمان مدارسي كه پيشرفت تحصديلي سدط پدايين

گردد .يعني بدين كدانون كنتدرل مدديران داراي سدابقه

دارند جو سازماني بستهتر از گروه قبلي و مکان كنترل آن

خدمت متفاوت تفاوت معنادار وجود ندارد.

ها نيز بيشتر بيروني است يعني بين جو باز و كانون كنترل

براي بررسي تفاوت ميانگين كانون كنترل بر اسداس

دروني رابطه معنادار وجود دارد[ .]6با توجه به اينکه بين

مدرك تحصيلي مديران نيز آزمون آناليز يکراهه به كدار

جو باز و سالمت سازماني مدارس همبستگي وجود دارد؛
89
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جدول  .14آزمون آناليز واريانس يکراهه مقايسه كانون كنترل مديران داراي مدرك تحصيلي متفاوت

ابوبکر عزیزیمقدم و دکتر میرمحمد سیدعباسزاده

معنادار وجود دارد .لذا نتايج اين تحقيقات با يافتههداي

اند[ ]16بارنز ( )1884دريافته كه مدارس سالم مدارسدي

اين تحقي همخواني دارد .آندريستاني و نستل ()1866

هستند كه مدير به دبيران اعتماد ميكند و از آنهدا راضدي

دريافتند كه افراد داراي كانون كنترل دروندي وضدعيت

است [ .]11با استنباط از اين تحقيقات از يدک طدرو در

شغلي بهتر و باالتري دارندد و در مقايسده افدراد داراي

مييابيم كه افدراد داراي منبدع كنتدرل دروندي رضدايت

كانون كنترل بيروني شرايط كاري مطلوبتري را تجربه

بيشتري از همکاران خود دارند به آنها بيشتر اعتماد مدي

ميكنند[ .]8كايمونس و گرين هداوس ( )1816گدزاش

كنند و از طرو ديگر مدارس سالم مدارسياند كه مددير

كردهاند كه افراد داراي كانون كنترل دروندي درگيدري

به معلمان اعتماد كند و از آنها راضي باشد بنابراين جو

شغلي و بازخورد عملکرد بيشتري دارند[ .]11از سدوي

سازماني مدارسي كه افدراد آنهدا داراي كدانون كنتدرل

ديگر دارابي ( )1191و آفاني ( )1191دريافتند كه بدين

دروني هستند سالمتر ميباشد كه در ايدن تحقيد تأييدد

عملکرد مديران و سالمت سازماني رابطه معنادار وجود

شد .كالدي( )1888از مطالعه اش دريافدت افدرادي كده

دارد[11و .]14اين تحقيقات از سويي نشان دادهاند كده

داراي منبددع كنتددرل درونددي هسددتند روحيدده بدداالتري

افرادي كه داراي كانون كنترل دروني هسدتند عملکدرد

دارند[ .]12طاهري( )1191گزارش كرده كه بين سدالمت

شغلي بهتري دارند و از طرو ديگر نشدان دادهاندد كده

سازماني و روحيه معلمان و مدديران مددارس همبسدتگي

سازمان سالم سازماني اسدت كده عملکدرد كاركندان و

بااليي وجود دارد[ .]15پس از يک طرو روحيه افدرادي

مديران آن باال باشد پس ميتوان نتيجه گرفت كه بدين

كه داراي كانون كنترل درونياند از افراد ديگدر قدويتدر

كانون كنترل افراد و سالمت سدازماني مدرسده رابطده

است و از طرو ديگر مددارس سدالم مدارسدياندد كده

وجود داشته و افرادي كه كانون كنترل دروني دارند در

روحيه معلمان و مديران آنها قويتر باشد در نتيجه جدو

سالمسازي جو مدرسه نقش بيشتري داشته باشدند كده

مدارسي كه كاركنان آنها داراي كانون كنترل درونياندد

با نتايج اين تحقي همسو ميباشدد .هدمچندين كالددي

سالمتر ميباشد .كالدي ( )1888گزارش كرده افرادي كه

( )1888در مطالعهاي دريافت افرادي كه كانون كنتدرل

داراي كانون كنترل درونياند به مديريت مشاركتي عالقه

دروني دارند تعهد سازماني باالتري دارند[ ]12و هدوي

مندند و افرادي كه داراي كانون كنترل بيرونياند بيشتر با

و همکارانش( )1881دريافتند كه تمامي ابعداد سدالمت

مددديريت مسددتقيم پاسددخ مدديدهنددد[ .]12بددارنز ()1884

سازماني با تهد كاركنان آن رابطده دارد[ .]11بدا پيوندد

گزارش كرده بين محروم كردن معلمان در تصميمگيري و

نتايج اين دو تحقي نيز ميتوان نتيجه گرفت افرادي كه

سالمت سازماني رابطه معکوس وجود دارد[ .]11روحدي

داراي كانون كنترل درونياند در سالمسازي جو مدرسه

( )1118گزارش كرده كه با تصميمگيري مشاركتي جدو

تأثير بيشتري دارند كه با نتايج اين تحقيد همسدو مدي

مدرسه سالمتر ميشود[ .]4با توجه به نتايج اين تحقيقات

باشددد .سانتنجلوولسددتر ( )1895آندريسددتاني و نسددتل

كه از يک طرو بيان كردهاند افراد داراي كدانون كنتدرل

 1816دريافتهاند رضايت شغلي افرادي كه داراي كانون

دروني نسبت به مدديريت مشداركتي عالقده مندندد و از

كنترل دروني هستند از رضايت شغليافرادي كه داراي

طرو ديگر گزارش دادهاند كه مدارس سالم مدارسياندد

كانون كنترل بيروني هستند باالتر مديباشدد [1و .]8از

كه تصميمگيري در آنها مشاركتي باشد در مييدابيم كده

سوي ديگر پردنجاني ( )1118از تحقيقش نتيجه گرفتده

مديران داراي كانون كنترل دروني از اين طري نيدز جدو

كه مدارس سالم مدارسياند كه رضايت شغلي كاركنان

سالمتري را بهوجود ميآورند .نتايج تحقيقداتي كده كدر
88
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بين كانون كنترل افراد و سالمت سازماني مدارس رابطه

كانون كنترل بيرونياند از همکاران خود رضدايت داشدته
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نيز مدارس باز هستند[ ]5پس ميتوان نتيجه گرفت كده

داراي كانون كنترل درونياند بيشتر از افرادي كده داراي
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يعني مدارس باز مدارس سالمي بوده و مددارس سدالم

آن باالتر باشد[ .]11ديل ( )1819دريافته كه افدرادي كده

بررسی رابطه کانون کنترل مدیران با سالمت سازمانی مدارس شهرستان مهاباد
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مديران آنها داراي كانون كنترل درونياند از مدارسدي

دست آمد .در رابطه با اين بعد مدارسي سالمند كه مددير

كه مديران آنها داراي كانون كنترل بيرونياندد بداالتر

بتواند آنچه را كه از مافوقهاي خود ميخواهدد بدهدسدت

ميباشد كه با نتايج اين تحقي همخواني دارند.

بياورد و توصيههايش از سوي مديران باالتر جدي تلقدي

در بعددد يگددانگي نهددادي مدرسدده بايددد در مقابددل

شود و بر اقدامات آنها تأثير بگذارد و بدا آنهدا دوسدت

فشارهاي محيطي (والدين گروههاي خارج از مدرسده؛

باشد و به خوبي با آنها كار كند كه در اين رابطه اعتماد

احزاب و )...و خواستههاي نامعقول آنها مقاومت كندد

بنفس نقش بسياري دارد و هر چه مديران بيشتر بده خدود

و نبايد اجازه دهد گدروههداي ويژهاي از والددين بدر

اعتماد داشته باشند بهتر ميتوانند مسائل و خواستههايشان
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اعضاي شدوراي آموزشدي و تصدميمات آنهدا تدأثيدر

را پيش مافو هاي خود بيان كنند كه بنا به تحقيقات كر

بگذارند .جو مدرسه نبايد به صورتي باشد كه عدّهاي از

شده در باال مديراني كه داراي كانون دروندياندد اعتمداد

والدين كه نفو بيشتري دارند بر اهداو مدرسده تدأثير

بنفس و روحيه باالتري دارند بنابراين بهتر ميتوانندد بدر

بگذارند و سياست و خطمشي را تغيير دهند و مدرسده

رؤساي خود تأثير بگذارندد .رابطده بدين كدانون كنتدرل

را به هر راهي كه بخواهند بکشانند .همچنانکده در بداال

مديران و بعد رعايت نيز معنادار بهدست آمد .همچنانکده

كر شد رابطه بدين كدانون كنتدرل مدديران و يگدانگي

در باال كر شد مديراني كه داراي كانون كنترل درونياند

نهادي مدارس در اين تحقي معنادار بهدست نيامد .اين

رضايت و اعتمادشان از معلمان بيشتر است و آنها را در

بعد بيش از آن كه به خود مدير مربوط باشد به قددرت

تصميمگيريها بيشتر مشاركت ميدهند بنابراين با آنهدا

محيط مدرسه قانون و مقررات گروههاي غيدر رسدمي

صميميتر و بيشتر مراقب حال آنها هستند كه همه اينهدا

مدرسه و ...مربوط است و عوامل داخلي هر چند در آن

الزمه جو سالم ميباشد مديريت مشاركتي باعث ميشود

تأثير دارد ولي اين تأثير زياد نميباشد پس براي تغييدر

كه مدير معلمان را در تصميمگيدريهدا و امدور مدرسده

و تحول در اين سط الزم مدينمايدد كده بده عوامدل

شركت دهد اين كار دلگرمي و ارضاي نيازهاي روحي و

خددارجي از جملدده والدددين و گددروههدداي رسددمي و

رواني معلمدان را در پدي دارد .بعدد سداختدهي رابطده

غيررسمي جامعه توجه شود و نيروهاي آنها در جهدت

معناداري با كانون كنترل مديران نشان نداده است .سيستم

رسيدن به اهداو مدرسه تعديل شود .مددارس از زيدر

آموزش و پرورش كشور ما متمركدز مديباشدد و بيشدتر

سيستمهاي اجتماع ميباشند و براي رسيدن بده اهدداو

قوانين و مقررات از مركز تعيين ميگدردد و ايدن قدوانين

خود نيازمند حمايت و داشتن مشروعيت اجتماعي مدي

انعطاوپذيري چنداني نداشته پس ويژگيهاي شخصديتي

باشد و بدون حمايت اجتماعي قادر بده ادامده فعاليدت

مديران از جمله كدانون كنتدرل نمديتواندد در آن تدأثير

خود نميباشد .نتايج اين تحقي نشدان داده كده پيوندد

چنداني داشته باشد كه در اين تحقيد تأييدد شدد .بعدد

مدرسه و جامعه بيش از آنکه به به مدير و ويژگيهداي

حمايت منابع رابطه معناداري با كانون كنترل مديران نشان

شخصيتي او بستگي داشته باشد به كل نظام اجتماعي و

نداده است .مدرسهاي در اين بعد سالم تلقي ميشود كده

محيط مدرسه بستگي دارد پدس الزم مدينمايدد بدراي

مواد و اطالعات الزم را در اختيار معلمدان قدرار دهدد و

گرفتن مشروعيت و پرهيز از فشارهاي نامعقول والددين

معلمان به راحتي به وسدايل كمدک آموزشدي دسترسدي

به عناصر محيطي توجه شود مثالً به والددين آمدوزش

داشته باشند .به نظر ميرسد اين بعدد بديش از آنکده بده

داده شود كه چگونه در امور مدرسه مشداركت نمايندد

ويژگيهاي شخصيتي مدير مربوط باشد به نوع مدرسده و

تا مشاركت آنها در جهت اهداو تعيين شدده باشدد و

امکانات و بودجه مدرسه مربوط است و چدون بودجده و

مدرسه را از اهدافش دور ننمايدد .رابطده بدين كدانون

امکانات مدارس بر اساس سرانه دانشآموزي و از طدرو
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شد مؤيّد اين نکتهاند كه سالمت سازماني مدارسي كده

كنترل مديران و بعد نفو مدير در اين تحقي معندادار بده

ابوبکر عزیزیمقدم و دکتر میرمحمد سیدعباسزاده

آنکه به مدير و ويژگيهاي شخصيتي وي مربوط باشدد

بسيار مهم در رفتار سازماني دارند و همواره محققان بايد

به نوع مدرسه و امکانات و بودجه و تعداد دانشآموزان

آن را مد نظر قرار دهند و همچنين در انتخاب دانشجويان

آن بر ميگردد .بعد روحيه با كانون كنترل مديران رابطه

رشته مديريت و مديران نيز بايد به آن توجه شدود .البتده

معناداري نشان داده است .مدارسي در اين سط سدالم

الزم به كراست كه سيسدتمهداي اجتمداعي و از جملده

شناخته ميشوند كه كاركنان آن نسبت به هدم لطدف و

مدارس سيستمهاي بسيار پيچيدهاي هستند و از اجدزاء و

محبّت داشته باشند و يکديگر را دوست داشته باشدند و

عناصر بسيار تشکيل يافتهاند كه همه آنها با هم كدنش و

نسبت به يکديگر بي اعتنا نباشند و از هم كندارهگيدري

واكنش متقابل دارند و همه آنها با هم تعيينكنندده رفتدار

نکنند و ميان آنها حس اعتماد و اطمينان وجدود داشدته

در يک سيستم اجتماعي ميباشند .پس هر چندد ويژگدي

باشد و آنها كار خود را با شور و شو انجدام دهندد و

هاي شخصيتي مدير بر سازمان و جو آن تأثير زيادي دارد

آنها نسبت به مدرسه احساس نزديکدي داشدته باشدند.

ولي تنها عامل تأثير گذار نيست بلکه عوامل زيادي بر آن

نتايج تحقيقاتي كه در باال كدر شدد نشدان داده اسدت

تأثير گذارند كه يکي از آنها ويژگيهاي شخصديتي مدي

افرادي كه داراي كانون كنترل درونياند داراي روحيده

باشد كه در اين تحقي تأييد شد .همچنين اهميت و تأثير

و اعتماد باالتري هستند و رضايتشان از همکاران بيشدتر

مدير بر رفتار سدازماني در ايدن تحقيد تأييدد گرديدد

ميباشد .افراد بر روحيه يکديگر تأثير ميگذارندد و در

مديران كارگزاران اصلي مدارس هسدتند و نقشدي بسديار

اين بين مدير به خاطر نقشي كه در مدرسه دارد بيشدتر

حساس و كليدي در مدارس دارند آنها الگوي معلمدان

از افراد ديگر بر روحيه گروه تأثير ميگذارد بده همدين

و دانشآموزان هستند و چنانکه روحيه اعتمداد بدنفس و

دليل روحيه معلمان مدارسي كه مدديران آنهدا روحيده

شور و شو آنها پايين باشد موجب پدايين آمددن ايدن

باالتري دارند (مدارس داراي مددير بدا كدانون كنتدرل

ويژگيها در بين معلمان و دانشآموزان ميگردد و روحيه

دروني) از روحيه معلمان مدارسي كه روحيده مدديران

نشاط و خالقيت را از مدرسه مديگيرندد .پدس بايدد در

آنها كمتر است (مدارس داراي مدير بدا كدانون كنتدرل

انتخاب مديران داراي ويژگيهاي شخصيتي مناسب بديش

بيروني) پايينتر ميباشد بنابراين نتيجه گرفته ميشدود

از پيش دقت به خدرج داد .در ايدن راسدتا مدوارد يدل

كه روحيه مدير ميتواند بر روحيه معلمان تأثير زيدادي

پيشنهاد ميگردد:

داشته باشد و مديري كه داراي شور و اشدتيا باشدد و

در هنگام پذيرش دانشجوي رشته مديريت و انتصاب

روحيه بااليي باشد به معلمان لطف و محبت ميكندد و

مديران مدارس به ويژگي شخصيتي كانون كنتدرل توجده

ميتواند به عنوان يک رهبر در افراد ديگر نفدو داشدته

شود.

باشد و موجب باال رفتن روحيه آندان نيدز بشدود .بعدد

با توجه به اينکه مدديران تدأثير زيدادي بدر سدالمت

تأكيد علمي با كانون كنترل مدديران رابطده معنداداري

سازماني دارند الزم است در اين زمينه آموزش ببينندد و

نشان نداده است .مدرسهاي در اين بعد سالم تلقي مدي

با مفهوم سالمت سدازماني و راههداي سدالمسدازي جدو

شود كه دانشآموزانش به هدوهدايي كده بدراي آنهدا

مدارس آشنا شوند بدراي ايدن كدار اجدراي دورههداي

تعيددين شددده اسددت نايددل شددوند و مدرسدده بددراي

آموزش ضمن خدمت و برگزاري همايشهاي مدرتبط بدا

عملکردهاي آنها استانداردهداي بدااليي تعيدين كندد و

آخرين اطالعات علمي و كار آمد ضروري ميباشد.

دانشآموزان براي موفقيت خود سخت بکوشدند .نتدايج

با توجه به اهميت سالمت سازماني و نبود اين مفهوم

اين تحقيد نشداندهندده نقدش تعيدينكنندده مددير و

در منابع درسي دوره كارشناسي مدديريت آموزشدي الزم
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تأثير چنداني داشته باشند پس بعد حمايت منابع بيش از

سالم مدرسه ميباشد .پس ويژگيهاي شخصديتي نقشدي

Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 12:18 IRDT on Wednesday June 20th 2018

ادارات تعيين ميشود مديران مدارس نميتوانند بدر آن

بخصو

Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

ويژگي شخصيتي كانون كنترل در ايجداد جدو

بررسی رابطه کانون کنترل مدیران با سالمت سازمانی مدارس شهرستان مهاباد

و ساير رشتههاي مديريت با اين مفهوم مهم آشنا شوند.

تحميل شود سعي نمايند با مديران باالتر رابطده نزديدک
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با توجه به اينکه در بعد نفو مدير نسبت بده سداير

تري برقرار نمايند و با آنها صميمي باشند البته اين كدار

ابعاد سالمت سازماني امتياز پايينتدري گدزارش شدده

نبايد موجب انجام تصنعي رفتار و يا چاپلوسي شود كده

است و نشان ميدهد كه مديران مدارس نفو زيادي در

نتيجهاي معکوس خواهد داشت بده معلمدان و كاركندان

باالدستان ندارند .الزم است مديران مدارس و مسئوالن

اعتماد كنند آنها را دوست داشته باشند با آنها صميمي

به اين امر مهم توجه نمايند .لوبوو نکات مورد توجده

و در صورت امکان رفت و آمد خانوادگي داشته باشدند

براي نفو مدير در فرادستان را بده صدورت زيدر بيدان

به پيشنهادهاي آنها توجه كنند مراقب رفاه و امنيدت آن

كرده است :نکدات خدوب رفتدار رئيسدتان را شخصداً

ها باشند و مشکالت آنها را رفع نمايند با آغوش باز به

ستايش كنيد از هددوهدايش در حضدور جمدع و در

استقبال تغييرات بروند چدون تغييدر موجدب ندو آوري و

خلوت حمايت كنيد كارهاي روزمره و تکراري را بده

تازگي ميشود و از فرسودگي كاركنان جلوگيري ميكند؛

طور داوطلبانه انجام دهيد درصدد يافتن راههايي باشيد

در مقابل قواعد و مقررات را صريحاً به كاركنان بگويند

كه در وقت و پول صرفه جويي كند يا محديط كدار را

افکار و عقايد خود را بدون پدرده و بده روشدني اعدالم

بهبود بخشد در آمادهسازي و آموزش كاركنان جديدد

نمايند و نامفهوم صحبت نکنند؛ انتظاراتشدان را صدريحاً

به او كمک كنيد براي انجام كارهايي كه شما تواندايي

بيان نمايند و دقيقاً بگويند چه مديخواهندد و چدرا مدي

بيشتر داريد و قويتر هستيد وي را ياري دهيد بگذاريد

خواهند؟ فعاليتها را برنامهريزي كنندد و بددون برنامده

او و ديگران بدانند كه شما از اينکه با او كار ميكنيد و

ريزي هيچ كاري را انجام ندهندد اول خودشدان برنامده

فرصت همکاري داريد احساس غدرور مديكنيدد(.)21

داشته باشند و بعد براي ديگران برنامهريزي كنند و آنهدا

نفو در باال دستان هر چند تا حد زيادي به ويژگيهاي

را به اين كار تشوي نمايندد .اگدر معلمدان اطالعدات و

شخصيتي و ويژگيهاي شخصي و نيازها و خواستههاي

وسايل كمک آموزشي خواستند تا حد توان بدراي آنهدا

مديران مدارس بر ميگردد به غير از اينها تا حددودي

تهيه نمايند وسايل موجود در مدرسه را فقط در اختيدار

به ويژگيهاي شخصديتي و فدردي و عاليد و ميدزان

عده محدودي قرار ندهند بلکه برنامهاي تدارك ببينند كده

اعتماد مديران ارشد به مديران سطو پايين نيدز برمدي

همه معلمان به راحتي به آنها دسترسدي داشدته باشدند و

گردد پس الزم ميباشد مديران ارشد به اين امر توجده

طوري نباشد كه معلمان براي استفاده از هدر وسديلهاي از

كنند چون آنها نيز بهطور غير مستقيم در سدالمسدازي

مدير اجازه بگيرند چون اين كار جو مدرسه را ناسالم مي

جو مدارس نقش دارند در نتيجه آنها بايد بده مدديران

نمايد و موجب صلب اعتماد معلم از مدير ميشدود .اگدر

سطو پايينتر اعتماد كنند با آنها رابطه صدميمي بدر

ميان معلمان برخوردي پيش بيايد مدير بايد نقش خدود را

قرار نمايند به پيشنهاداتشان توجه كنند و خواستههداي

ايفا نمايد و به عنوان يک ميانجي خوب و دلسوز بدين آن

معقول آنها را برآورده نمايند و موانع و مشکالت سدر

ها رابطه برقرار كند طوري برنامهريزي نمايد كه معلمدان

راه آنها را برطرو كنند.

هر چه بيشتر در كنار هم باشند و با هم گفتگدو نمايندد و

با توجه به نقش مديران در سالمسازي جو مدارس

نظر خود را به راحتي بگويند مدير بايدد بدين معلمدان و

الزم است كه مديران نسبت به سالمسازي بيش از پيش

حتي خانوادههاي آنان رابطده صدميمي برقدرار كندد در

مدارس بکوشند براي ايدن كدار الزم اسدت در مقابدل

صورتيکه روحيه دبيران پايين باشد علت را جويا شدود و

فشارها و خواستههدا ندا معقدول والددين بايسدتند و از

براي باال بردن آن تالش نمايد براي اين كار قبدل از هدر

معلمان در اينگونه موارد دفداع نمايندد نگذارندد نظدر

كاري بايد روحيه خودش قوي باشد .مدير بايد به معلمان
88

Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 12:18 IRDT on Wednesday June 20th 2018

Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

است كه دانشجويان دوره كارشناسي مديريت آموزشي

گروه ويژهاي از والدين بر شوراهاي موجدود در مددارس

ابوبکر عزیزیمقدم و دکتر میرمحمد سیدعباسزاده

يکديگر اعتماد كنند .همچنين او بايد اهداو مدرسده را

را كتباً به والدين و معلمان اعالم نمايد و محيطدي مدنظم

به روشني به معلمان و دانشآموزان اعالم كند .او بايدد

بهوجود آورد.

و دانشآموزاني كه به اهداو مورد نظر دست يافتهاندد

توجه روان شناسان و دانشمندان مديريت ميباشد و ايدن

را تشوي و الگوي دانشآموزان ديگر قدرار دهدد .هدم

امر امکانپذير است الزم است با كمک متخصصان برنامه

چنين الزم است براي دانشآموزان كارهاي فو العداده

اي براي بازآموزي مديراني كه داراي كانون كنترل بيروني

تدارك ديده شود و براي دانشآموزاني كه نمرات پايين

هستند تدارك ديده شود.
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