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  :ديباچه

  
 وپرورش ، بنا به اهداف ووظايف خود ، موظف است نسبت به شناسايي ورفع مسايل ومـشكالت  پژوهشگاه مطالعات آموزش  

يكـي از برنامـه هـاي       . ونيازهاي پژوهشي وزارت آموزش وپرورش اقدام نموده وبه ارزيابي برنامه هـا وروش هـا بـه پـردازد                  
يران بوده است  كه رونـد اجـراي آن طـي    وزارت آموزش وپرورش در چند سال اخير ، انتخاب مديران دبيرستان ها توسط دب   

 آ غـاز شـد، الزم بـود ايـن برنامـه ارزشـيابي شـود ونقـاط ضـعف وقـوت آن                  ۸۱-۸۲بخشنامه خاصي از اوايل سال تحصيلي       
نتـايج   نسبت به ايـن مهـم اقـدام نمـود وخالصـه اي از      ۸۴-۸۵شناسايي گردد، پژوهشگاه در ماه هاي پاياني سال تحصيلي          

انتشار نتايج اين تحقيق كـه بـا بـر برگـزاري اجـالس      .  گزارشي كه مالحظه مي فرماييد تقديم مي گردد  اين تحقيق در قالب   
 مقارن شده است ، مي تواند زمينه هاي تفكر در خـصوص بهبـود نظـام                 ۱۳۸۵روساي سازمان هاي آموزش وپرورش در تير        
ها الزم اسـت از زحمـات گـروه تحقيـق وهمكـاران      در انت. اميد كه چنين باشد. مديريت آموزشي را بيش از پيش فراهم آورد       

پرسشگري كه نظرات ارائه شده توسط كارشناسان محترم ادارات آموزش وپرورش مناطق تهـران ودبيـران محتـرم مـدارس                    
متوسطه را با حفظ امانت ، مورد تحليـل وبررسـي قـرار دادنـد سپاسـگزاري كـنم ، از عزيـزان فرهنگـي شـاغل در مـدارس                              

اسان محترم ادارات آموزش وپرورش مناطق شهر تهران وكارشناسان محترم تحقيقات شهر تهـران كـه بـا    متوسطه ، كارشن  
 اميد اسـت كـه تـالش هـاي عزيـزان در         .سپاسگزاري مي كنم    د  بذل همكاري خود اجراي نيكوي اين تحقيق را فراهم آوردن         

  .دخصوص ارتقا كيفيت نظام آموزش وپرورش ، مورد رضايت حق تعالي قرار گير
 
  

  غر كاكو جويباريصعلي ا                                                                 
  رييس پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش                                                                 

  اتقدبير شوراي سياستگذاري تحقيو                                                               
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  :فهرست

  4صفحه ............................................. ............................................)چگونگي شروع وشيوه پژوهش(مقدمه 

  :)ويژگي هاي جمعيت شناختي(  معرفي نمونه

 ۵صفحه .......................................................................................از لحاظ جنسيت ومنطقه آموزشي •

  ۶_۷صفحه ............. مدرك تحصيلي و جنسيت سن ، سابقه خدمت ، خدمت در پست فعلي ،سمت، •

  .................. .:)توصيف ، تجزيه وتحليل، پاسخ نمونه به سواالت پرسشنامه(  يافته هاي پژوهش

 ۸ _۹صفحه....................................................................... گانه، فراواني درصد۲۶ به سواالت پاسخ •

  ۱۰صفحه .......................................................................ميزان توفيق مدارس در معرفي سه نفر نامزد •

 ۱۰صفحه ...............................................................ارس دخترانه وپسرانهتفاوت ميزان استقبال در مد •

 ۱۱صفحه ........................دوره دانش ومهارت هاي مقدماتي براي مديران ومعاونين، ارزيابي عملكرد •

 ۱۲_۱۳صفحه.. ............................................گانه ۲۶مقايسه نگاه كاركنان اداري وآموزشي به موارد  •

 ۱۴_۱۵ صفحه..........................................................گانه ۲۶مقايسه نگاه زنان ومردان نمونه به موارد  •

 ۱۶_۱۷صفحه............................آنان رابطه بين نگاه نمونه به موارد ، و ويژگي هاي جمعيت شناختي •

  ۱۸_۲۴ صفحه...................................................................................................... :ي ميزان توفيق طرح بررس

  ۱۹صفحه .......................................................ديدگاه كاركنان اداري وآموزشي به ميزان توفيق طرح  •

  ۱۹صفحه ....................................................................ردان نمونه  به ميزان موفقيت طرحنگاه زنان وم •

  ۲۰صفحه .....رابطه برخي ويژگي هاي جمعيت شناختي و نحوه  نگاه نمونه مورد مطالعه به ميزان موفقيت طرح •

  ۲۰_۲۴صفحه . ....  ....................ي آماري پيشرفتهتعمق بيشتر در ميزان موفقيت طرح، براساس برخي تحليل ها

 ۲۱صفحه ....  ...آزمون آناليز واريانس به منظور بررسي توام اثر جنسيت وسمت وكنترل اثر سن در نگاه به ميزان موفقيت طرح •

 ۲۲صفحه......  .....ميزان موفقيت طرحدر نگاه به سابقه خدمت آزمون آناليز واريانس به منظور بررسي توام اثر جنسيت وسمت وكنترل اثر •

 ۲۳صفحه .. در نگاه به ميزان موفقيت طرحسابقه در پست فعليآزمون آناليز واريانس به منظور بررسي توام اثر جنسيت وسمت وكنترل اثر    •

 ۲۴صفحه ........ طرحقيت در نگاه به ميزان موفمدرك تحصيليآزمون آناليز واريانس به منظور بررسي توام اثر جنسيت وسمت وكنترل اثر •

  ۲۴صفحه......  .........................................................................................................................جمع بندي كلي

  ۲۵_۲۶صفحه.....    ).....مطرح شده به صورت سوال بازپيرامون انتخاب مديران توسط معلمان(موانع ومشكالت 

  ۲۸_۳۸صفحات ...   .......................................................................................................................:ضمايم 

  ..............................پايايي پرسشنامه 

   ..........................پرسشنامه پژوهش
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  م خدابه نا
 وضـعيت جديـدي كـه       ارزيـابي به منظـور بررسـي       ۱۳۸۵خر خردادماه   اوادردهه  

ــه اجــراي   مــورخ ۶۸۹۵/۱۴۰شــماره  (  ١دســتورالعمل اجرايــي برگزيــدن مــديران مــدارس  باتوجــه ب

سـازمان هـا     اجـالس روسـاي      طرح آن در  لزوم  و در مدارس كشور ايجاد شده        )۲۶/۳/۸۱

 نظــر بــه  .مطالعــه اي انجــام گيــردرگرديــد  مقر،... وادارات آمــوزش وپــرورش كــشور

قرار شد صرفا ديدگاه ها ونظرات همكاران فرهنگي شـاغل در بخـش      ،محدوديت وقت 

كه به نحـوي در جريـان       گانه شهر تهران    ۱۹  مناطق    ،معاونت متوسطه وارزشيابي ادارات   

از سـويي نظـر بـه تعطيلـي مـدارس           . مسايل مدارس متوسطه قرار دارند ، بررسـي گـردد         

نظرات برخي دبيران كه به     دبيران  ومديران واحدهاي آموزشي ،       همه  عدم دسترسي به    و

ور داشتند ، اخـذ ومـورد بررسـي قـرار           ضمنظور برگزاري كنكور در مدارس متوسطه ح      

   .گرفت 

 بر اساس منابع علمـي موجـود در پژوهـشگاه وتجربـه خبرگـان ،                 ٢  پرسشنامه اي 

 ،  )٣،پيوسـت گـزارش    درصد ۸۸,۸آلفاي كرونباخ   (نامه با تاييد اعتبار پرسش    .تهيه گرديد   

 اعـزام   تهران  گانه شـهر  ۱۹ مناطق    ادارات   گران ضمن آموزش كافي به    پرسشگروهي از   

، در  بـور مبـادرت نمودنـد،       زونسبت به توزيع وتكميـل آن توسـط  دسـت انـدركاران م             

وتجزيـه  بررسـي   را   نفردست اندركاران مناطق و دبيـران مـورد اشـاره            ۲۰۷مجموع نگاه   

) ويژگـي هـاي جمعيـت شـناختي       (ونـه   بـه معرفـي نم    ،   ، درابتـدا و مختـصرا        شدوتحليل  

  :وسپس يافته هاي پژوهش را ارائه مي نماييم

                                                 
 . ضميمه گزارش استبخشنامه مورد نظر - 1
  .ضميمه گزارش استنيز پرسشنامه نمونه اي از - 2
 . مشروح پايايي در پيوست گزارش وجوددارد- 3
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  )ويژگي هاي جمعيت شناختي(  معرفي نمونه:   الف

  نمونه از لحاظ جنسيت ومنطقه آموزشيتوزيع  )۱جدول 
 جمع مرد زن  منطقه سمت جنسيت

 6 4 2 دادتع
1 

 %100.00 %66.70 %33.30 درصد
 2 9 6 3 تعداد
 %100.00 %66.70 %33.30 درصد
 3 7 2 5 تعداد
 %100.00 %28.60 %71.40 درصد
 %100.00 %25.00 %75.00 درصد 4 8 2 6 تعداد
 %100.00 %50.00 %50.00 درصد 5 6 3 3 تعداد
 %100.00 %80.00 %20.00 درصد 6 10 8 2 تعداد
 %100.00 %44.40 %55.60 درصد 7 9 4 5 تعداد
 %100.00 %80.00 %20.00 درصد 8 5 4 1 تعداد
 %100.00 %100.00 %0.00 درصد 9 9 9 0 تعداد
 %100.00 %71.40 %28.60 درصد 10 7 5 2 تعداد
 %100.00 %60.00 %40.00 درصد 11 5 3 2 تعداد
 %100.00 %100.00 %0.00 درصد 12 7 7 0 دتعدا
 %100.00 %50.00 %50.00 درصد 13 6 3 3 تعداد
 %100.00 %100.00 %0.00 درصد 14 7 7 0 تعداد
 %100.00 %80.00 %20.00 درصد 15 10 8 2 تعداد
 %100.00 %60.00 %40.00 درصد 16 5 3 2 تعداد
 %100.00 %50.00 %50.00 درصد 17 8 4 4 تعداد
 %100.00 %87.50 %12.50 درصد 18 8 7 1 تعداد
 %100.00 %100.00 %0.00 درصد 19 7 7 0 تعداد
 139 96 43  تعداد

 اداري

 %100.00 %69.10 %30.90 درصد جمع
منطقه   آموزشي 65 26 39 تعداد

 %100.00 %40.00 %60.00 درصد ١٨
 %100.00 59.8 40.2 ددرص  آلجمع 204 122 82 تعداد
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 درصد را۵۹,۸زنان ودرصد نمونه را۴۰,۲،  مالحظه مي شود۱در جدول شماره 

  .  ل مي دهنديتشكمردان 

  )اداري يا آموزشي(وضعيت سن ، سابقه خدمت ، وخدمت در پست فعلي برحسب نوع سمت ) ۲جدول 
Report 

سابقه خدمت در  سن  سمت
 آموزش وپرورش

سابقه خدمت در 
  عليپست ف

 6.34 20.46 41.2 ميانگين
 اداري 119 137 138 تعداد

 5.126 5.926 6.037 انحراف استاندارد
 9.39 14.83 34.86 ميانگين
 آموزشي 61 65 63 تعداد

 5.296 9.64 7.177 انحراف استاندارد
 7.38 18.65 39.21 ميانگين
 جمع 180 202 201 تعداد

 5.368 7.765 7.045 انحراف استاندارد

  
 سال ۳۴,۸۶ دبيران مورد نظر سن سال بوده در صورتي كه ميانگين ۴۱,۲ كاركنان اداري مورد مطالعه سنميانگين 

  .بوده است

دبيران مورد سابقه خدمت  سال بوده در صورتي كه ميانگين۲۰,۴۶ كاركنان اداري مورد مطالعه سابقه خدمتميانگين 

   سال بوده است۱۴,۸۳نظر 

سابقه خدمت در پست   ميانگين سال بوده در صورتي كه۶,۳۴رد مطالعه و براي كاركنان اداري م در پست فعليسابقه خدمت

  .سال مي باشد۹,۳۹دبيران مورد نظر براي  فعلي

 ۷ سال سابقه خدمت ، وبيش از ۱۹ سال ، وحدود ۳۹نمونه مورد مطالعه با ميانگين سني قريب به   نگاهوعمدرمج

  . قابل اعتنا خواهد بودجگونگي انتخاب مديرانسال سابقه خدمت به 

  

  وضعيت مدرك تحصيلي به تفكيك جنسيت) ۳جدول 
 Crosstabulationجنسيت * باالترين مدرك تحصيلي 

       جنسيت
 مرد زن

 جمع

 %100.00 %90.90 %9.10درصدديپلم 11 10 1تعداد
 %100.00 %54.50 %45.50درصدفوق ديپلم 33 18 15تعداد
 %100.00 %57.00 %43.00درصدليسانس 149 85 64تعداد
 ١٠ ٨ 2تعداد

باالترين 
مدرك 
تحصيلي

 %100.00 %٨٠٫٠٠ %٢٠٫٠٠درصد وباالترفوق ليسانس
 %100.00 %59.60 %40.40درصد جمع 203 121 82تعداد

  
  ) درصد۸۰ حدود ،نفر۱۵۹(بوده اند نمونه مورد مطالعه داراي تحصيالت ليسانس وباالتر عموما
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  وضعيت گروه رشته تحصيلي  بر حسب  جنسيت) ۳جدول 
 Crosstabulationجنسيت * رشته تحصيلي 

 جمع مرد زن       جنسيت

 %100.00 %64.90 %35.10درصدگروه علوم رياضي 37 24 13تعداد
 10 6 4تعداد

 %100.00 %60.00 %40.00درصدگروه علوم تجربي
 151 89 62تعداد

رشته تحصيلي

 %100.00 %58.90 %41.10درصدگروه علوم انساني
 %100.00 %60.10 %39.90درصد جمع 198 119 79تعداد

  
 در گروه ،)درصد۷۵قريب به ( نفري كه رشته تحصيلي خودرا ابراز نموده اند۱۹۸ نفر از ۱۵۱مالحظه مي شود ، 

  .اني قرار دارندرشته هاي علوم انس

  )، پاسخ نمونه به سواالت پرسشنامهتوصيف ، تجزيه وتحليل(  يافته هاي پژوهش  : ب

همانطور كه در پرسشنامه پيوست مشاهده مي شود ، مهمترين بخش سواالت به 

و شامل  طراحي شده)خيلي كم ، كم، متوسط ، زياد وخيلي زياد( گزينه اي ۵صورت 

 ، ديدگاه سوال اصلي پرسشنامه ۲۶ با درج متن ۴ره  در جدول شما. سوال است ۲۶

  :به صورت فراواني ودر صد مشاهده مي كنيم، نمونه را برحسب گزينه هاي فوق 
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 گانه آموزش وپرورش شهر تهران ١٩نفردست اندرآاران مناطق١٣٨چگونگي انتخاب مديران واحد هاي آموزشي توسط معلمان ازنگاه ) ٤  جدول 
  موارد جمع خيلي زياد زياد متوسط آم ي آمخيل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 اظهارنشده

 17 %100 190 %8.90 17 %20.50 39%43.20 82%15.80 30%11.60 22 جناب عالي اخذ راي به منظور انتخاب مديرواحد آموزشي تاچه حد براساس شرايط الزم انجام شده است؟به نظر 
 8 %100 199 %6.50 13 %28.10 56%40.20 80%18.60 37 %6.50 13 در مدارس متوسطه ،شوراي معلمان تاچه حد فعال است؟

 9 %100 198 %8.60 17 %22.20 44%40.40 80%19.70 39 %9.10 18 نحوه انتخاب مدير توسط معلمان تا چه حد توانسته است رضايت معلمان را جلب نمايد؟
 13 %100 194 %7.70 15 %31.40 61%32.50 63%19.60 38 %8.80 17 ميزان همكاري اداره درتشكيل شوراي معلمان

 13 %100 194 %6.20 12 %28.40 55%39.20 76%18.00 35 %8.20 16 همكاري اداره درتشكيل منظم جلسات شورا ي معلمان
 9 %100 198 %10.10 20 %30.30 60%39.90 79%14.10 28 %5.60 11 ميزان استقبال معلمان از شوراي معلمان

 12 %100 195 %7.20 14 %22.10 43%38.50 75%20.00 39%12.30 24 معلمان شاغل در مدارس تا چه حد در انتخاب مديرموفق شده اند
 19 %100 188 %18.60 35 %36.20 68%27.10 51 %9.00 17 %9.00 17 ميزان همكاري اداره در برگزاري انتخابا ت آزاد

 5 %100 202 %65.80 133 %24.30 49 %7.90 16 %0.50 1 %1.50 3 شرآت در دوره آموزشي دانش ومهارت هاي مديريت براي مديران مدارس تاچه حد الزم است
 12 %100 195 %16.90 33 %37.90 74%29.70 58%11.30 22 %4.10 8 آيا در مدارس تابعه آن اداره افراد واجد شرايط براي احرازپست مديريت به اندازه آافي وجوددارد؟

 13 %100 194 %6.70 13 %20.60 40%43.30 84%23.20 45 %6.20 12 ميزان استقبال داوطلبان واجد شرايط براي احراز پست مديريت
 18 %100 189 %17.50 33 %36.00 68%30.20 57%14.30 27 %2.10 4 آه توسط معلمان انتخا ب مي شوند) براي اداره مدرسه(مشكالت مديران جديد 

 7 %100 200 %7.50 15 %17.50 35%42.00 84%20.50 41%12.50 25 انتخاب مديران باروش جديد باعث بهبود اداره مدرسه شده است
 20 %100 187 %5.30 10 %17.10 32%10757.20%15.00 28 %5.30 10 همكاري خانواده ها با مدرسه پس از شرايط جديد انتخاب مدير

 12 %100 195 %2.60 5 %16.40 32%37.40 73%25.60 50%17.90 35 از نگاه شما تا چه حد شرايط مناسب در جامعه فرهنگيان براي انتخا ب مدير توسط شورا ي معلمان فراهم است
 33 %100 174 %2.90 5 %18.40 32%52.90 92%13.20 23%12.60 22 آيفيت ارزيابي ساليانه از عملكرد مديران انتخاب شده باروش جديد

 10 %100 197 %10.20 20 %34.50 68%45.70 90 %7.10 14 %2.50 5 ميزان همكاري دبيران با مدير جديد
 20 %100 187 %9.10 17 %19.80 37%40.60 76%22.50 42 %8.00 15 انتخاب مدير توسط شوراي معلمان به پيشرفت تحصيلي دانش آموزان منجر شده است

 12 %100 195 %7.20 14 %25.60 50%36.40 71%21.00 41 %9.70 19 مديراني آه طي شرايط جديد انتخاب مي شوند ، از اقتدار الزم براي هدايت واحد آموزشي برخوردارند
 20 %100 187 %5.30 10 %17.60 33%41.20 77%25.70 48%10.20 19 مديراني آه با شرايط جديد انتخاب مي شوند ، با اداره همكاري وتعامل آمتري دارند

 17 %100 190 %6.30 12 %27.40 52%46.80 89%14.70 28 %4.70 9 از نظر من ارتباط همكاران در محيط مدرسه بهتر شده است
 14 %100 193 %10.90 21 %33.70 65%32.10 62%17.10 33 %6.20 12 انتخاب مدير بوسيله معلمان باعث افزايش مشارآت معلمان دراداره امور مدرسه شده است

 17 %100 190 %6.80 13 %25.80 49%27.40 52%23.20 44%16.80 32 انتخاب مدير توسط معلمان در فضايي عادالنه ورقابتي صورت گرفته است
 12 %100 195 %12.80 25 %26.70 52%28.70 56%22.10 43 %9.70 19 انتخاب مدير بوسيله معلمان به تحقق بهتر اهداف آموزش وپرورش آمك مي آند

 18 %100 189 %10.60 20 %16.90 32%44.40 84%20.10 38 %7.90 15 مديراني آه با وضعيت جديد انتخاب مي شوند، درتعامل بااداره مشكالت بيشتري دارند
 16 %100 191 %13.60 26 %20.90 40%36.10 69%19.40 37 %9.90 19  برخوردارندمديراني آه تحت شرايط جديد انتخاب مي شوند، عموما از تجربه آمتري
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 زبور به صورت شفاف طراحي شده است ليكن مواردي را كه ازمهرچند جدول 

واگذارمي گرامي ه بقيه موارد را به خواننده عنگاه نگارنده برجسته تر بوده مطرح ومطال

  :نماييم

تقريبا در ( وش كم است   نظر ويا پاسخ هاي مخدنسبت پرهيز كنندگان از اظهار

كيفيت ارزيابي ساليانه از عملكرد  در مورد بجز، ) درصد نمونه ۱۰همه موارد ، كمتر از 

اظهار نظر )  در صدنمونه۱۵قريب به (  نفر ۳۳ كه تعداد مديران انتخاب شده باروش جديد

  نكرده اند 

  :تزير ازجمله مشكالت وتهديد ها بوده اسموارد

مجموع درصدهاي   
  آم وخيلي آم

 %43.50 شرايط مناسب در جامعه فرهنگيان براي انتخا ب مدير توسط شورا ي معلمان نبودن فراهم 
 %40.00 فضايي عادالنه ورقابتي ) نبود(
 %35.90 مديراني آه با شرايط جديد انتخاب مي شوند ، با اداره همكاري وتعامل آمتر 

 %33.00 بهبود اداره مدرسه شده است) عدم( جديد باعث انتخاب مديران باروش
 %32.30 معلمان شاغل در مدارس در انتخاب مديرموفق توفيق آم 

 %31.80 )مي آندن آمك  (انتخاب مدير بوسيله معلمان به تحقق بهتر اهداف آموزش وپرورش
 %30.70 )برخوردارنيستند(ت واحد آموزشي مديراني آه طي شرايط جديد انتخاب مي شوند ، از اقتدار الزم براي هداي

 %30.50 )نمي شود(انتخاب مدير توسط شوراي معلمان به پيشرفت تحصيلي دانش آموزان منجر 

براي موارد زير ، گزينه هاي زياد وخيلي زياد را انتخاب البته نمونه مورد مطالعه 

  :كرده اند

مجموع درصد هاي   
  زياد وخيلي زياد

 %90.10 وزشي دانش ومهارت هاي مديريت براي مديران مدارس تاچه حد الزم استشرآت در دوره آم
 %54.80 ميزان همكاري اداره در برگزاري انتخابا ت آزاد

 %54.80 آيا در مدارس تابعه آن اداره افراد واجد شرايط براي احرازپست مديريت به اندازه آافي وجوددارد؟
 %53.50 آه توسط معلمان انتخا ب مي شوند) رسهبراي اداره مد(مشكالت مديران جديد 

 %44.70 ميزان همكاري دبيران با مدير جديد
 %44.60 انتخاب مدير بوسيله معلمان باعث افزايش مشارآت معلمان دراداره امور مدرسه شده است

 %40.40 ميزان استقبال معلمان از شوراي معلمان
 %39.50 اهداف آموزش وپرورش آمك مي آندانتخاب مدير بوسيله معلمان به تحقق بهتر 

 %39.10 ميزان همكاري اداره درتشكيل شوراي معلمان

   

لزوم بيشترين درصد را در گزينه هاي زياد وخيلي زياد به هما نگونه كه پيداست  

)  درصد۹۰,۳۰ (شركت مديران مدارس در دوره هاي آموزشي دانش ومهارت هاي مديران

  ...اختصاص داده اند

  



 ١٠

  به ادارهن ومعرفي به سه نفر توسط شوراي معلماانتخاب  وضعيت) ۵دول ج
 آيا در آليه مدارس متوسطه تابعه آن منطقه سه نفر توسط شوراي معلمان انتخاب وبه اداره به منظور انتخاب مديرمعرفي شده اند

 درصد پاسخ هاي معتبر درصد فراواني   

 46.3 32.9 68 خير
 پاسخ هاي معتبر 53.7 38.2 79 بلي
 100 71 147 جمع 
  ٦٠٢٩ اظهارنشده
  ٢٠٧١٠٠ جمع آل

 در صد مدارس متوسطه ۵۳,۷به اظهار نمونه مورد مطالعه ،مشاهده مي شود تنها 

 در ۴۶,۳ و نفر را به منظور انتصاب مديربه اداره معرفي نمايند۳شهر تهران توانسته اند 

  .عي نداشته انداطال درصد هم ۲۹، صد توفيقي نداشته اند

  :در سوال بعدي ميزان نسبت را به طور تقريب پرسيده ايم

  نسبت درصد مدارسي كه توانسته اند سه نفررا به اداره معرفي كنندگزارش نمونه از) ۶جدول 
ميانگين  حداآثر حداقل تعداد  

 درصد
انحاف 
 استاندارد

 30.471 40.29 100 0 28 ا براي انتصاب مدير به اداره معرفي آنندچه نسبتي از واحد هاي آموزشي متوسطه توانسته اند سه نفرر

 درصد ۴۰,۲۹ نفري كه از موضوع اطالع داشته اند ، به طور متوسط ۲۸تعداد

ررا به اداره معرفي نمايند ، اين نسبت تا فمدارس را اظهار نموده اند كه نتوانسته اند سه ن

ي توان اذعان داشت كه ال اقل نيمي  در صد قبلي تطابق داشته ، وم۴۶,۳حدودي با 

 مدارس متوسطه نتوانسته اند سه نفررا انتخاب وبه اداره معرفي درازشوراهاي معلمان 

  .كنند

  گزارش نمونه ازتفاوت استقبال در مدارس دخترانه وپسرانه) ۷جدول 
  ميزان استقبال از انتخاب مدير توسط شوراي معلمان

  معتبردرصد پاسخ هاي درصد فراواني    
 66.9 39.1 81 فرقي نداشته است
 25.6 15 31 در مدارس دخترانه بيشتر بوده است
 ٧٫٧ ٤٫٤ ٩ در مدارس پسرانه بيشتر بوده است

 پاسخ هاي معتبر

 100 58.5 121 جمع
  41.5 86 اظهارنشده
  ١٠٠ 207 جمع آل

 درمدارس پسرانه ي معلماناستقبال از انتخاب مدير توسط شورا مالحظه مي شود كه ۷از جدول 

  .كمتر بوده است



 ١١

ازميان سه نفر نماينده معرفي شده شوراي معلمان كه  تعداد مديران مدارس متوسطه منطقه گزارش نمونه از) ۸جدول 
  انتخاب ومنصوب شده اند

 آل نفرات ميانگين  حداآثر حداقل تعداد  

نماينده چه تعداد از مديران مدارس متوسطه منطقه ازميان سه نفر 
 نفر.......... معرفي شده شوراي معلمان انتخاب ومنصوب شده اند؟

31 1 100 31.35 596 

 قريب به  به طور متوسط در هر منطقه، نفر مطلع31 پيداست كه به اظهار ٨از جدول 

ميان سه نفر نماينده معرفي شده شوراي معلمان انتخاب ومنصوب  مدير از نفر 31.35

   .)،تاكنون نفر 596حدود وردي درآبرمجموعا (،شده اند

  

  دانش ومهارت هاي مقدماتي مديريت مدارس را گذرانده اند)دوره(كهمدارس متوسطه ومعاونان مديران گزارش نمونه ) ۹جدول 
 آل نفرات ميانگين  حداآثر حداقل تعداد 

دانش ومهارت هاي مقدماتي )دوره(چه تعداد از مديران مدارس متوسطه 
 ١١٣۶ 59.81 100 6 21 نفر.......... را گذرانده اند؟ مديريت مدارس 

دانش ومهارت ) دوره(چه تعداد از معاونان واحدهاي آموزشي متوسطه
 ١٠٣٧ ٥٤٫٥٨ ١٠٠ ۵ ١٩ نفر..... هاي مقدماتي مديريت مدارس را گذرانده اند؟

 نفر معاون ٥٥ نفر مدير و٦٠مالحظه مي شود كه به طور متوسط در هر منطقه 

دانش ومهارت هاي مقدماتي )دوره( ) منطقه ١٩از(نفر٢١به اظهار  متوسطه ارسمد

، نفر١٠٣٧ و١١٣٦برآوردي قريب به  مجموعر ود(اندمديريت مدارس را گذرانده 

  .)تاكنون، درمناطق شهر تهران

  

   ارزيابي ساليانه از عمكرد مديرش نمونه ازگزار) ۱۰جدول 
 ؟م شده استآيا ارزيابي ساليانه از عمكرد مدير انجا

 درصد پاسخ هاي معتبر درصد فراواني    

 16.4 8.7 18 خير
 پاسخ هاي معتبر 83.6 44.4 92 بلي
 100 53.1 110 جمع
  46.9 97 اظهارنشده
  100 207 جمع آل

 ۸۳,۶( نفر 92 نفري كه در اين مورد اطالع داشته اند 110مالحظه مي شود از 

  ... شده استگفته اند ارزيابي انجام) در صد
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  مقايسه ديدگاه كاركنان اداري وآموزشي) ۱۱جدول
NPar Tests  ;   Mann-Whitney Test 

متوسط  تعداد سمت  
 رتبه

مجموع رتبه 
 ها

Mann-
Whitney U  

Wilcoxon 
W Z سطح معني داري(p) 

به نظر جناب عالي اخذ راي به منظور انتخاب مديرواحد  11884.5 90.03 132 اداري
 6260.5 107.94 58 آموزشي  انجام شده است؟آموزشي تاچه حد براساس شرايط الزم

3106.5 11884.5 -2.17 0.030 

در مدارس متوسطه ،شوراي معلمان تاچه حد  12603 96.21 131 اداري
 7297 107.31 68 آموزشي فعال است؟

3957 12603 -1.36 0.175 

د نحوه انتخاب مدير توسط معلمان تا چه ح 11597 86.54 134 اداري
 8104 126.63 64 آموزشي توانسته است رضايت معلمان را جلب نمايد؟

2552 11597 -4.82 0.000 

 ميزان همكاري اداره درتشكيل شوراي معلمان 13984.5 109.25 128 اداري
 4930.5 74.7 66 آموزشي

2719.5 4930.5 -4.22 0.000 

منظم جلسات شورا ي همكاري اداره درتشكيل  13645 106.6 128 اداري
 5270 79.85 66 آموزشي معلمان

3059 5270 -3.3 0.001 

 ميزان استقبال معلمان از شوراي معلمان 11771 89.85 131 اداري
 7930 118.36 67 آموزشي

3125 11771 -3.48 0.000 

معلمان شاغل در مدارس تا چه حد در انتخاب  12847.5 95.88 134 اداري
 6262.5 102.66 61 آموزشي شده اندمديرموفق 

3802.5 12847.5 -0.81 0.417 
 ميزان همكاري اداره در برگزاري انتخابا ت آزاد 13910.5 106.19 131 اداري
 3855.5 67.64 57 آموزشي

2202.5 3855.5 -4.64 0.000 

شرآت در دوره آموزشي دانش ومهارت هاي  13914.5 103.07 135 اداري
 6588.5 98.34 67 آموزشي يت براي مديران مدارس تاچه حد الزم استمدير

4310.5 6588.5 -0.65 0.517 

آيا در مدارس تابعه آن اداره افراد واجد شرايط براي  12995.5 96.98 134 اداري
 6114.5 100.24 61 آموزشي احرازپست مديريت به اندازه آافي وجوددارد؟

3950.5 12995.5 -0.39 0.696 
ميزان استقبال داوطلبان واجد شرايط براي احراز  13550.5 101.88 133 اداري

 5364.5 87.94 61 آموزشي پست مديريت
3473.5 5364.5 -1.7 0.090 

آه ) براي اداره مدرسه(مشكالت مديران جديد  14017.5 104.61 134 اداري
 3937.5 71.59 55 آموزشي توسط معلمان انتخا ب مي شوند

2397.5 3937.5 -3.93 0.000 

انتخاب مديران باروش جديد باعث بهبود اداره  11269.5 82.86 136 اداري
 8830.5 137.98 64 آموزشي مدرسه شده است

1953.5 11269.5 -6.59 0.000 
 

همكاري خانواده ها با مدرسه پس از شرايط جديد  10978 87.13 126 اداري
 6600 108.2 61 آموزشي مديرانتخاب 

2977 10978 -2.78 0.005 
از نگاه شما تا چه حد شرايط مناسب در جامعه فرهنگيان  13032.5 98.73 132 اداري

 6077.5 96.47 63 آموزشي براي انتخا ب مدير توسط شورا ي معلمان فراهم است
4061.5 6077.5 

 
-0.27 

 
0.785 

 
آيفيت ارزيابي ساليانه از عملكرد مديران انتخاب  10112 83.57 121 اداري

 5113 96.47 53 آموزشي شده باروش جديد
2731 10112 

 
-1.7 

 
0.090 

 
 ميزان همكاري دبيران با مدير جديد 11030.5 82.32 134 اداري
 8472.5 134.48 63 آموزشي

1985.5 
 

11030.5 
 

-6.45 
 

0.000 
 

انتخاب مدير توسط شوراي معلمان به پيشرفت  9874 77.75 127 اداري
 7704 128.4 60 آموزشي تحصيلي دانش آموزان منجر شده است

1746 
 

9874 
 

-6.25 
 

0.000 
 

مديراني آه طي شرايط جديد انتخاب مي شوند ، از  10453.5 78.6 133 اداري
 8656.5 139.62 62 آموزشي اقتدار الزم براي هدايت واحد آموزشي برخوردارند

1542.5 
 

10453.5 
 

-7.31 
 

0.000 
 

مديراني آه با شرايط جديد انتخاب مي شوند ، با  12230 94.08 130 اداري
 5348 93.82 57 آموزشي اداره همكاري وتعامل آمتري دارند

3695 
 

5348 
 

-0.03 
 

0.975 
 

درسه بهتر از نظر من ارتباط همكاران در محيط م 10326.5 80.68 128 اداري
 7818.5 126.1 62 آموزشي شده است

2070.5 
 

10326.5 
 

-5.71 
 

0.000 
 

انتخاب مدير بوسيله معلمان باعث افزايش  10769 81.58 132 اداري
 7952 130.36 61 آموزشي مشارآت معلمان دراداره امور مدرسه شده است

1991 10769 -5.87 0.000 

انتخاب مدير توسط معلمان در فضايي عادالنه  12317 92.61 133 اداري
 5828 102.25 57 آموزشي ورقابتي صورت گرفته است

3406 12317 -1.14 0.255 

انتخاب مدير بوسيله معلمان به تحقق بهتر اهداف  10904.5 81.99 133 اداري
 8205.5 132.35 62 آموزشي آموزش وپرورش آمك مي آند

1993.5 10904.5 -5.97 0.000 

مديراني آه با وضعيت جديد انتخاب مي شوند،  12687 96.85 131 اداري
 5268 90.83 58 آموزشي درتعامل بااداره مشكالت بيشتري دارند

3557 5268 -0.74 0.461 

مديراني آه تحت شرايط جديد انتخاب مي شوند،  14097 105.99 133 اداري
 4239 73.09 58 آموزشي عموما از تجربه آمتري برخوردارند

2528 4239 -3.92 0.000 



 ١٣

  

 ، يمتصميم به مقايسه دوديدگاه گرفت، ديدگاه شاغالن اداره ومعلمان نظر به اهميت 

 ۱۱ ونتايج حاصل در جدول Mann-Whitney Test  )   (مشروح آزمون غير پارامتري  

قضاوت بيشتر  ،ه در ستون ميانگين رتبه ها عدد بزرگتر درج شد.درج شده است 

 در ستون . گانه نشان مي دهد ۲۶را در موارد ) انتخاب گزينه هاي زياد وخيلي زياد(

 .آخر سطح معني داري، به منظور تصميم گيري در سطح اطمينان مورد نظر وجوددارد

 ۹۵ان در سطح اطمين( بين كاركنان اداري ودبيران توافق وجوددارد  زيردر موارد

  ).درصد اختالفي مشاهده نمي شود

سطح معني داري    (p>.05) 

 0.975 مديراني آه با شرايط جديد انتخاب مي شوند ، با اداره همكاري وتعامل آمتري دارند
 0.785 از نگاه شما تا چه حد شرايط مناسب در جامعه فرهنگيان براي انتخا ب مدير توسط شورا ي معلمان فراهم است

 0.696 مدارس تابعه آن اداره افراد واجد شرايط براي احرازپست مديريت به اندازه آافي وجوددارد؟آيا در 
 0.517 شرآت در دوره آموزشي دانش ومهارت هاي مديريت براي مديران مدارس تاچه حد الزم است

 0.461 مديراني آه با وضعيت جديد انتخاب مي شوند، درتعامل بااداره مشكالت بيشتري دارند
 0.417 معلمان شاغل در مدارس تا چه حد در انتخاب مديرموفق شده اند

 0.255 انتخاب مدير توسط معلمان در فضايي عادالنه ورقابتي صورت گرفته است
 0.175 در مدارس متوسطه ،شوراي معلمان تاچه حد فعال است؟

 0.09 ميزان استقبال داوطلبان واجد شرايط براي احراز پست مديريت
 0.09 آيفيت ارزيابي ساليانه از عملكرد مديران انتخاب شده باروش جديد

  

در سطح (  زير در ديدگاه دوگروه اختالف نظر وجودارددر صورتي كه  درموارد

  :) درصد۹۵اطمينان 

سطح معني داري    (p<.05) 
 0.000 نحوه انتخاب مدير توسط معلمان تا چه حد توانسته است رضايت معلمان را جلب نمايد؟

 0.000 ميزان همكاري اداره درتشكيل شوراي معلمان
 0.000 ميزان استقبال معلمان از شوراي معلمان

 0.000 ميزان همكاري اداره در برگزاري انتخابا ت آزاد
 0.000 آه توسط معلمان انتخا ب مي شوند) براي اداره مدرسه(مشكالت مديران جديد 

 0.000 بهبود اداره مدرسه شده استانتخاب مديران باروش جديد باعث 
 0.000 ميزان همكاري دبيران با مدير جديد

 0.000 انتخاب مدير توسط شوراي معلمان به پيشرفت تحصيلي دانش آموزان منجر شده است
 0.000 مديراني آه طي شرايط جديد انتخاب مي شوند ، از اقتدار الزم براي هدايت واحد آموزشي برخوردارند

 0.000  من ارتباط همكاران در محيط مدرسه بهتر شده استاز نظر
 0.000 انتخاب مدير بوسيله معلمان باعث افزايش مشارآت معلمان دراداره امور مدرسه شده است

 0.000 انتخاب مدير بوسيله معلمان به تحقق بهتر اهداف آموزش وپرورش آمك مي آند
 0.000  عموما از تجربه آمتري برخوردارندمديراني آه تحت شرايط جديد انتخاب مي شوند،

 0.001 همكاري اداره درتشكيل منظم جلسات شورا ي معلمان
 0.005 همكاري خانواده ها با مدرسه پس از شرايط جديد انتخاب مدير

 0.030 به نظر جناب عالي اخذ راي به منظور انتخاب مديرواحد آموزشي تاچه حد براساس شرايط الزم انجام شده است؟
  



 ١۴

  مقايسه ديدگاه زنان ومردان نمونه) ۱۲جدول
NPar Tests  ;   Mann-Whitney Test 

  
متوسط  تعداد سمت

 رتبه
مجموع رتبه 

 ها
Mann-

Whitney U  
Wilcoxon 

W Z سطح معني داري(p) 

به نظر جناب عالي اخذ راي به منظور انتخاب مديرواحد  6609 95.78 69 زن
 10969 92.96 118 مرد  است؟آموزشي تاچه حد براساس شرايط الزم انجام شده

3948 10969 -0.36 0.718 

در مدارس متوسطه ،شوراي معلمان تاچه حد  7733 100.43 77 زن
 11573 97.25 119 مرد فعال است؟

4433 11573 -0.4 0.688 

نحوه انتخاب مدير توسط معلمان تا چه حد  8357.5 109.97 76 زن
 10752.5 90.36 119 مرد ب نمايد؟توانسته است رضايت معلمان را جل

3612.5 10752.5 -2.48 0.013 

 ميزان همكاري اداره درتشكيل شوراي معلمان 6592.5 89.09 74 زن
 11935.5 101.15 118 مرد

3817.5 6592.5 -1.52 0.128 

همكاري اداره درتشكيل منظم جلسات شورا ي  7041.5 95.16 74 زن
 11294.5 96.53 117 مرد معلمان

4266.5 7041.5 -0.18 0.861 

 ميزان استقبال معلمان از شوراي معلمان 7924.5 102.92 77 زن
 11185.5 94.79 118 مرد

4164.5 11185.5 -1.03 0.302 

معلمان شاغل در مدارس تا چه حد در انتخاب  7386.5 101.18 73 زن
 11141.5 93.63 119 مرد مديرموفق شده اند

4001.5 11141.5 -0.95 0.341 

ميزان همكاري اداره در برگزاري انتخابا ت  6408.5 91.55 70 زن
 10796.5 93.88 115 مرد آزاد

3923.5 6408.5 -0.3 0.765 

شرآت در دوره آموزشي دانش ومهارت هاي  8596 106.12 81 زن
 11504 96.67 119 مرد مديريت براي مديران مدارس تاچه حد الزم است

4364 11504 -1.36 0.175 

آيا در مدارس تابعه آن اداره افراد واجد شرايط براي  7145 99.24 72 زن
 11383 94.86 120 مرد احرازپست مديريت به اندازه آافي وجوددارد؟

4123 11383 -0.55 0.579 

اي ميزان استقبال داوطلبان واجد شرايط بر 7385 101.16 73 زن
 10951 92.81 118 مرد احراز پست مديريت

3930 10951 -1.07 0.283 

آه ) براي اداره مدرسه(مشكالت مديران جديد  6553.5 96.38 68 زن
 11024.5 92.64 119 مرد توسط معلمان انتخا ب مي شوند

3884.5 
 

11024.5 
 

-0.47 
 

0.636 
 

جديد باعث بهبود اداره انتخاب مديران باروش  8170 107.5 76 زن
 11333 93.66 121 مرد مدرسه شده است

3952 
 

11333 
 

-1.74 
 

0.082 
 

همكاري خانواده ها با مدرسه پس از شرايط  6994 99.91 70 زن
 10211 88.79 115 مرد جديد انتخاب مدير

3541 
 

10211 
 

-1.52 
 

0.127 
 

رايط مناسب در جامعه فرهنگيان از نگاه شما تا چه حد ش 6807.5 94.55 72 زن
 11913.5 98.46 121 مرد براي انتخا ب مدير توسط شورا ي معلمان فراهم است

4179.5 
 

6807.5 
 

-0.49 
 

0.624 
 

آيفيت ارزيابي ساليانه از عملكرد مديران  5014 83.57 60 زن
 9692 87.32 111 مرد انتخاب شده باروش جديد

3184 
 

5014 
 

-0.52 
 

0.606 
 

 ميزان همكاري دبيران با مدير جديد 7801 105.42 74 زن
 11114 92.62 120 مرد

3854 
 

11114 
 

-1.67 
 

0.096 
 

انتخاب مدير توسط شوراي معلمان به پيشرفت  7138 100.54 71 زن
 9882 87.45 113 مرد تحصيلي دانش آموزان منجر شده است

3441 
 

9882 
 

-1.7 
 

0.089 
 

مديراني آه طي شرايط جديد انتخاب مي شوند ، از  7552.5 103.46 73 زن
 10975.5 92.23 119 مرد اقتدار الزم براي هدايت واحد آموزشي برخوردارند

3835.5 
 

10975.5 
 

-1.41 
 

0.158 
 

مديراني آه با شرايط جديد انتخاب مي شوند ،  6068.5 84.28 72 زن
 11322.5 99.32 114 مرد تري دارندبا اداره همكاري وتعامل آم

3440.5 
 

6068.5 
 

-1.95 
 

0.051 
 

از نظر من ارتباط همكاران در محيط مدرسه  7055.5 97.99 72 زن
 10522.5 91.5 115 مرد بهتر شده است

3852.5 
 

10522.5 
 

-0.85 
 

0.394 
 

انتخاب مدير بوسيله معلمان باعث افزايش مشارآت  7142.5 97.84 73 زن
 11002.5 94.04 117 مرد معلمان دراداره امور مدرسه شده است

4099.5 
 

11002.5 
 

-0.48 
 

0.629 
 

انتخاب مدير توسط معلمان در فضايي عادالنه  5949 84.99 70 زن
 11629 99.39 117 مرد ورقابتي صورت گرفته است

3464 
 

5949 
 

-1.81 
 

0.07 
 

انتخاب مدير بوسيله معلمان به تحقق بهتر  8096 107.95 75 زن
 10432 89.16 117 مرد اهداف آموزش وپرورش آمك مي آند

3529 
 

10432 
 

-2.35 
 

0.019 
 

مديراني آه با وضعيت جديد انتخاب مي شوند،  6587 96.87 68 زن
 10804 91.56 118 مرد درتعامل بااداره مشكالت بيشتري دارند

3783 
 

10804 
 

-0.68 
 

0.495 
 

مديراني آه تحت شرايط جديد انتخاب مي  6516 89.26 73 زن
 11250 97.83 115 مرد شوند، عموما از تجربه آمتري برخوردارند

3815 6516 -1.09 0.276 



 ١۵

  

 به مقايسه Mann-Whitney Test  )   (  نيز با استفاده ازآزمون غير پارامتري۱۲درجدول 

قبلي بوده ووضعيت را   جدول مشابه  ۱۲ ، جدول پرداختيمديد گاه زنان ومردان نمونه 

 در ستون آخر سطح معني داري، به منظور تصميم . گانه نشان مي دهد ۲۶در موارد 

 همهحدود نگاه به مالحظه مي شود در. گيري در سطح اطمينان مورد نظر وجوددارد

  :جز دو موردبين  زنان ومردان نمونه  هماهنگي وجوددارد، بموارد 

 (p<.05) سطح معني داري  
 0.013 نحوه انتخاب مدير توسط معلمان تا چه حد توانسته است رضايت معلمان را جلب نمايد؟
 0.019 انتخاب مدير بوسيله معلمان به تحقق بهتر اهداف آموزش وپرورش آمك مي آند

  

  ).درصد۹۵در سطح اطمينان (  .مونه حدود واهميت بيشتري قائلندكه زنان ن

 گانه ، با ۲۶ سوال هاي  روي  بيشترتوجه، به منظور )۱۳جدول ( در قسمت بعدي

به بررسي رابطه برخي ويژگي  ،آناستفاده از ضريب همبستگي وآزمون معني دار بودن 

 چگونگي انتخاب مديرمي   به، مورد مطالعهنمونه  نگاه نحوه ومعيت شناختي هاي ج

  .ردازيمپ

  

  

  

  

  

  



 ١۶

   آنانرابطه بين نگاه نمونه به موارد ، و ويژگي هاي جمعيت شناختي) ۱۳جدول
سابقه خدمت در  سن    

 آموزش وپرورش
سابقه خدمت 
 در پست فعلي

باالترين مدرك 
 تحصيلي

 0.037- 0.024 (*)146.- 0.019- ضريب همبستگي
 0.62 0.762 0.047 0.797 سطح معني داري

به نظر جناب عالي اخذ راي به منظور انتخاب 
س شرايط الزم مديرواحد آموزشي تاچه حد براسا
 186 165 186 185 تعداد انجام شده است؟

 0.082- 0.028- 0.086- 0.071 ضريب همبستگي
در مدارس متوسطه ،شوراي معلمان تاچه حد فعال  0.253 0.713 0.233 0.329 سطح معني داري

 است؟
 195 173 195 193 تعداد
 0.02 (*)183. (**)227.- 0.122- ضريب همبستگي
نحوه انتخاب مدير توسط معلمان تا چه حد توانسته  0.778 0.016 0.001 0.092 سطح معني داري

 است رضايت معلمان را جلب نمايد؟
 194 172 194 192 تعداد
 0.08- 0.043- 0.082 (**)273. ضريب همبستگي
 ميزان همكاري اداره درتشكيل شوراي معلمان 0.271 0.577 0.261 0 سطح معني داري
 191 170 191 190 تعداد
 0.079- 0.046- 0.085 (**)316. ضريب همبستگي
همكاري اداره درتشكيل منظم جلسات شورا ي  0.277 0.556 0.244 0 سطح معني داري

 معلمان
 190 169 190 188 تعداد
 0.119- 0.051 (**)226.- 0.032- ضريب همبستگي
  استقبال معلمان از شوراي معلمانميزان 0.099 0.508 0.002 0.659 سطح معني داري
 194 172 194 192 تعداد
 0.065- 0.03- 0.006 0.111 ضريب همبستگي
معلمان شاغل در مدارس تا چه حد در انتخاب  0.369 0.699 0.933 0.128 سطح معني داري

 مديرموفق شده اند
 191 170 191 190 تعداد
 0.002- 0.118- 0.127 (**)417. ضريب همبستگي
 ميزان همكاري اداره در برگزاري انتخابا ت آزاد 0.976 0.132 0.085 0 سطح معني داري
 185 163 184 183 تعداد
 (**)187. 0.05- 0.139 0.028 ضريب همبستگي
شرآت در دوره آموزشي دانش ومهارت هاي  0.008 0.506 0.051 0.695 سطح معني داري

 ه حد الزم استمديريت براي مديران مدارس تاچ
 200 176 198 197 تعداد
 0.017- 0.033- 0.046- 0.005 ضريب همبستگي

معني داريسطح  آيا در مدارس تابعه آن اداره افراد واجد شرايط  0.814 0.672 0.523 0.95 
 براي احرازپست مديريت به اندازه آافي وجوددارد؟

 192 170 191 190 تعداد
 (**)204.- 0.072- 0.063- (*)155. ضريب همبستگي
ميزان استقبال داوطلبان واجد شرايط براي احراز  0.005 0.355 0.389 0.033 سطح معني داري

 پست مديريت
 191 169 190 189 تعداد
 0.126- 0.085- (**)215. 0.125 ضريب همبستگي
آه ) درسهبراي اداره م(مشكالت مديران جديد  0.086 0.28 0.003 0.091 سطح معني داري

 توسط معلمان انتخا ب مي شوند
 187 165 186 185 تعداد
 0.029- 0.098 (**)261.- (**)227.- ضريب همبستگي

داريسطح معني  انتخاب مديران باروش جديد باعث بهبود اداره  0.689 0.199 0 0.001 
 مدرسه شده است

 197 174 196 194 تعداد
 0.049- 0.137 0.091- 0.051- ضريب همبستگي
همكاري خانواده ها با مدرسه پس از شرايط جديد  0.511 0.082 0.22 0.496 سطح معني داري

 انتخاب مدير
 185 163 184 182 تعداد
 (*)169.- 0.006- (*)146. (*)143. ضريب همبستگي
 0.019 0.942 0.043 0.048 سطح معني داري

از نگاه شما تا چه حد شرايط مناسب در جامعه 
گيان براي انتخا ب مدير توسط شورا ي فرهن

 193 171 191 190 تعداد معلمان فراهم است
 0.021 (*)168. (*)160.- 0.002 ضريب همبستگي
آيفيت ارزيابي ساليانه از عملكرد مديران انتخاب  0.784 0.039 0.037 0.978 سطح معني داري

 شده باروش جديد
 171 152 170 171 تعداد
 0.095 0.127 (**)229.- (**)188.- ضريب همبستگي
 ميزان همكاري دبيران با مدير جديد 0.189 0.099 0.001 0.009 سطح معني داري
 194 171 193 191 تعداد
 0.054- 0.089 (**)264.- (*)186.- ضريب همبستگي
 انتخاب مدير توسط شوراي معلمان به پيشرفت 0.465 0.263 0 0.012 سطح معني داري

 تحصيلي دانش آموزان منجر شده است
 184 161 183 181 تعداد



 ١٧

 0.057- (*)156. (**)252.- (**)212.- ضريب همبستگي
مديراني آه طي شرايط جديد انتخاب مي شوند ، از  0.434 0.043 0 0.003 سطح معني داري

 اقتدار الزم براي هدايت واحد آموزشي برخوردارند
 192 169 191 189 تعداد
 0.043 0.09 0.027- 0.061- ضريب همبستگي
مديراني آه با شرايط جديد انتخاب مي شوند ، با  0.565 0.251 0.713 0.409 سطح معني داري

 اداره همكاري وتعامل آمتري دارند
 186 164 186 183 تعداد
 0.032- 0.113 (**)265.- (**)279.- ضريب همبستگي
از نظر من ارتباط همكاران در محيط مدرسه بهتر  0.665 0.149 0 0 سطح معني داري

 شده است
 187 166 186 184 تعداد
 0.003 0.106 (**)251.- (*)153.- ضريب همبستگي
انتخاب مدير بوسيله معلمان باعث افزايش مشارآت  0.971 0.173 0.001 0.036 سطح معني داري

 معلمان دراداره امور مدرسه شده است
 190 168 189 187 تعداد
 0.126- 0.118 0.064- 0.079 ضريب همبستگي
انتخاب مدير توسط معلمان در فضايي عادالنه  0.086 0.129 0.384 0.287 سطح معني داري

 ورقابتي صورت گرفته است
 187 166 185 184 تعداد
 0.096- 0.001- (*)181.- (*)158.- ضريب همبستگي
انتخاب مدير بوسيله معلمان به تحقق بهتر اهداف  0.184 0.986 0.013 0.03 سطح معني داري

 آموزش وپرورش آمك مي آند
 192 169 190 189 تعداد
 0.105- 0.066- 0.043 0.007 ضريب همبستگي
مديراني آه با وضعيت جديد انتخاب مي شوند،  0.154 0.396 0.56 0.925 سطح معني داري

 ارنددرتعامل بااداره مشكالت بيشتري د
 186 166 185 183 تعداد
 0.088- 0.075 0.124 0.076 ضريب همبستگي
مديراني آه تحت شرايط جديد انتخاب مي شوند،  0.228 0.339 0.092 0.304 سطح معني داري

 عموما از تجربه آمتري برخوردارند
 188 167 187 185 تعداد

  
  

 ۹۵ ضريب همبـستگي در سـطح اطمينـان          بودندال بر معني دار   (*)  وجود   ۱۳در جدول   

  :به طور مثال . معكوس داللت داردرابطه ، عالمت منفي به  درصد است ۹۹و

  رابطه عكس نشان مي دهـد ، بـدين مفهـوم             انتخاب مدير براساس شرايط الزم       بيشتر با      سنداشتن  

 R= -.146( به وجود شرايط الزم براي انتخـاب مـدير كمتـر قائلنـد    مسن تربا  كاركنان كه

ان     يا مسن تر ها      و  )P=.047و دير توسط         ازرضايت معلم ان نحوه انتخاب م  ، ولـي    قبـول دارشـته    كمتـر     آن

دير     ازرضايت معلمان    به   كاركناني كه در پست فعليشان سابقه خدمت بيشتري دارند            نحوه انتخاب م

ان           م همچنين افزايش سن و باور بـه        . نددار اعتقادتر  بيش شكيل شوراي معلم اري اداره درت زان همك زان   و   ي مي

  . ...بيشتراست  استقبال معلمان از شوراي معلمان

  :بررسي ميزان توفيق طرح   : ج
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مجمـوع  به منظور بررسي ميزان موفقيت طرح انتخاب مـدير توسـط معلمـان ، ميـانگين                  

 و     ٢٣و٢٢و٢١و١٩و١٨و١٧و١٥و١٤و٣و١و١٢و١١و١٠و٨و٧و٦و٥و٤و٣و٢و١ســـــواالت 

 بـه گزينـه     ٣ بـه گزينـه كـم، عـدد        ٢به گزينه خيلي كم ، عـدد        ١ با احتساب عدد   ٢٦ و ٢٥

البتـه بـا    .( به گزينه خيلـي زيـاد، محاسـبه گرديـد          ٥متوسط، عدد چهار به گزينه زياد وعدد        

  ).٢٦و٢٥و١٢معكوس نمودن سواالت 

. بدســت آمــد)٥در مقيــاس(٢,٩١١ه تموســط نمونــه عــدد ميــانگين اختــصاص داده شــد

پـايين تـر اسـت، اولـين نتيجـه          ) حدمتوسـط (٣مالحظه مي كنيم ، عدد محاسـبه شـده از           

    .   گيري حاكي از ميزان كم توفيق طرح انتخاب مديران توسط شوراي معلمان است

Descriptive Statistics 

اردانحراف استاند ميلنگين حداآثر حداقل تعداد    

 0.57114 1371.594.552.9111 ميزان موفقيت طرح

  

  :ديدگاه كاركنان اداري وآموزشي به ميزان توفيق طرح  : ۱_  ج

 
   به ميزان موفقيت طرحديدگاه كاركنان اداري وآموزشي) ۱۴جدول

T-Test 
Group Statistics 

انحراف  ميلنگين تعداد سمت  
 استاندارد

خطاي استاندارد 
 ميانگين

 ميزان موفقيت طرح 0.05085 1032.81380.51605 اداري
 0.10875 343.20590.63412 آموزشي

  

مالحظه مي شود دبيران مدارس متوسطه شهر تهران نگاه بهتري به طـرح انتخـاب مـدير                 

 بـا اطمينـان     Tآزمون  . درحد مطلوبي نيست  ۳,۲دارند ، هرچند ارزيابي دبيران نيز درحد        

  .انگين را تفكيك مي كندكافي اختالف دو مي



 ١٩

  

   به ميزان موفقيت طرح براي مقايسه ديدگاه كاركنان اداري وآموزشيTمشروح آزمون ) ۱۴ ادامه جدول
Independent Samples Test 

پيش آزمون براي تساوي 
 آزمون-t براي مقايسه ميا نگين ها واريانس دوگروه

 درصد براي ٩٥فاصله اطمينان 
 تفاضل ميانگين ها

    
F Sig. t df 

سطح معني 
داري 

)دوطرفه(  

ميانگين تفاضل 
 ها

خطاي استاندارد 
 تفاضل

Lower Upper 
بافرض تساوي 
ميزان  0.17804- 0.60619- 0.10824 0.39211- 0 135 3.623- 0.126 2.373 واريانس ها

موفقيت 
 طرح

بافرض عدم 
تساوي 
 واريانس ها

  -3.266 48.26 0.002 -0.39211 0.12005 -0.63346 -0.15077 

  

  :نگاه زنان ومردان نمونه  به ميزان موفقيت طرح  : ۲_  ج

، نگـاه زنـان ومـردان بـه حـدود كـم              وادامه آن مـال حظـه مـي شـود            ۱۵در جدول هاي    

ايــن ميــزان همــانطور كــه اشــاره شــد در . موفقيــت طــرح ، اخــتالف معنــي داري نــدارد

  (p=0.662>0.05) .كمتر از متوسط است) ۲,۹(حد

   به ميزان موفقيت طرحديدگاه زنان ومردان نمونه) ۱۵جدول
Group Statistics 

خطاي استاندارد  انحراف استاندارد ميلنگين تعداد جنسيت  
 ميانگين

 ميزان موفقيت طرح 0.10067 362.9470.60405زن
 0.05587 1012.89830.56151مرد

  

   به ميزان موفقيت طرح مقايسه نگاه زنان ومردان نمونه برايTمشروح آزمون ) ۱۵ادامه جدول
Independent Samples Test 

پيش آزمون براي تساوي 
 آزمون-t براي مقايسه ميا نگين ها واريانس دوگروه

 درصد براي ٩٥فاصله اطمينان 
ل ميانگين هاتفاض  

    
F Sig. t df 

سطح معني 
داري 

)دوطرفه(  
تفاضل 

 ميانگين ها

خطاي 
استاندارد 
 تفاضل

Lower Upper 

بافرض 
تساوي 
 واريانس ها

0.368 0.545 0.438 135 0.662 0.04868 0.11119 -0.17123 0.26859 
ميزان 
موفقيت 
بافرض عدم  طرح

تساوي 
 واريانس ها

  0.423 57.956 0.674 0.04868 0.11514 -0.1818 0.27916 
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  :به ميزان موفقيت طرح  ناختي و نحوه  نگاه نمونه مورد مطالعهرابطه برخي ويژگي هاي جمعيت ش : ۳_ ج

با استفاده از ضريب همبستگي وآزمون معني دار بودن آن، به بررسي رابطه برخي 

نمونه مورد مطالعه،  به ميزان موفقيت طرح  ويژگي هاي جمعيت شناختي و نحوه  نگاه

  .چگونگي انتخاب مديرمي پردازيم

   آنانگاه نمونه به ميزان موفقيت طرح، و ويژگي هاي جمعيت شناختيرابطه بين ن) ۱۶جدول

 Correlations   سابقه خدمت در آموزش  سن
 وپرورش

سابقه خدمت در 
 پست فعلي

فاصله زماني تا اخذ 
 باالترين مدرك

باالترين مدرك 
  تحصيلي

 056.- 0.122- 0.029 (**)252.- 0.006- ضريب همبستگي
 ميزان موفقيت طرح 516. 0.166 0.755 0.003 0.946  معني داريسطح

 137 130 120 136 136 تعداد
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

و نگـاه   از جدول مشاهده مي شود فقط رابطه بين سابقه خـدمت در آمـوزش وپـرورش                 

كـه كاركنـان داراي     منفي به ميزان موفقيت طرح  قوي ومعني دار است ، بـدين مفهـوم                

  .  مي نمايند ترسابقه خدمت بيشتر طرح انتخاب مدير توسط معلمان را ناموفق ارزيابي

  :براساس برخي تحليل هاي آماري پيشرفته ،تعمق بيشتر در ميزان موفقيت طرح:  ۴_ ج

بـه   )manova(دراين قسمت با استفاده از طرح يك مـدل آنـاليز واريـانس چنـد گانـه         

نمونه به ميزان موفقيـت طـرح مـي         ام برخي ويژگي هاي جمعيت شناختي       بررسي تاثيرتو 

   : مشاهده مي كنيم با كنترل اثر سن،ابتدا اثر توا م جنيست و سمت را: پردازيم

   در نگاه به ميزان موفقيت طرحآزمون آناليز واريانس به منظور بررسي توام اثر جنسيت وسمت وكنترل اثر سن) ۱۷جدول هاي 

Univariate Analysis of Variance 
Between-Subjects Factors 

 تعدادنمونه فاآتور ها    

 جنسيت 35 زن 1
 101 مرد 2
 سمت 103 اداري 1
 33 آموزشي 2
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Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable: ميزان موفقيت طرح 

   p سطح معني داري Fمحاسبه شده راتميانگين مجذو درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات

 4 1.071 3.538 0.009 (a)4.286 اثر مدل
 ٠٫٠٠٠ 76.192 23.074 1 23.074 اثرذاتي
 0.152 2.078 0.629 1 0.629 سن
 0.895 0.017 0.005 1 0.005 جنسيت
 0.001 12.702 3.847 1 3.847 سمت
 0.766 0.089 0.027 1 0.027 سمت * جنسيت
   0.303 131 39.672 خطا
    136 1192.785 جمع

    135 43.958 جمع (اصالح شده)

a R Squared = .097 (Adjusted R Squared = .070) 

، اين اثـر بيـشتر      (p=0.009<0.05)اثر مدل پيشنهادي مشهود است    مالحظه مي شود ،     

، اثـر سـن   ) p=0.009 به ماهيـت نمونـه وآثـار احـصا نـشده مربـوط بـوده،       (ذاتي بوده 

تفـاوت نگـاه   ( ، اثـر سـمت    p=0.895 )، (p=0.152 وجنس مـشاهده نمـي شـود ،   

  ، وتعـاملي هـم بـين     p=0.001 معني دار اسـت ، ) كاركنان اداري وآموزشي به طرح

  ... ،  p=0.766 سمت وجنسيت مشاهده نمي شود،

   در نگاه به ميزان موفقيت طرحسابقه خدمت در آموزش وپرورش ثرآزمون آناليز واريانس به منظور بررسي توام اثر جنسيت وسمت وكنترل ا) ۱۸جدول هاي 

Univariate Analysis of Variance 
Between-Subjects Factors 

 تعدادنمونه فاآتور ها    

 36 زن 1
 جنسيت

 100 مرد 2
 102 اداري 1

 سمت
 34 آموزشي 2

  

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable: ميزان موفقيت طرح 

 سطح معني داري Fمحاسبه شده ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات

 4 1.417 4.978 0.001 (a)5.669 اثر مدل
 ٠٫٠٠٠ 700.914 199.531 1 199.531 اثرذاتي
 0.025 5.16 1.469 1 1.469 سابقه خدمت در آموزش وپرورش
 0.535 0.387 0.11 1 0.11 جنسيت
 0.002 9.52 2.71 1 2.71 سمت
 0.53 0.396 0.113 1 0.113 سمت * جنسيت
   0.285 131 37.292 خطا
    136 1188.62 جمع
       135 42.961 جمع (اصالح شده)

a R Squared = .132 (Adjusted R Squared = .105) 
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يـن اثـر   اهمچنـين  ، (p=0.001<0.05)اثراين مدل پيشنهادي نيز مـشهود اسـت    

 اثـر  ،) p=0.000 به ماهيت نمونـه وآثـار احـصا نـشده مربـوط بـوده،      (بيشتر ذاتي بوده 

  مشاهده نمـي شـود ،  جنسيت اثر   p=0.025 سابقه خدمت برنگاه نمونه مشهود بوده،

p=0.535) ،( اثر سمت ، ) معنـي دار  ) تفاوت نگاه كاركنان اداري وآموزشي به طـرح

  ... ،  p=0.53،مشهود نيستبين سمت وجنسيت  ، وتعاملي هم  p=0.002 است ،

  

   در نگاه به ميزان موفقيت طرحسابقه خدمت در پست فعلي آزمون آناليز واريانس به منظور بررسي توام اثر جنسيت وسمت وكنترل اثر) ۱۹جدول هاي 

Univariate Analysis of Variance 
Between-Subjects Factors 

 تعدادنمونه فاآتور ها    

 33 زن 1
 جنسيت

 87 مرد 2
 88 اداري 1

 سمت
 32 آموزشي 2

  

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable: ميزان موفقيت طرح 

 سطح معني داري Fمحاسبه شده ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات

 4 0.865 2.656 0.036 (a)3.461 اثر مدل
 ٠٫٠٠٠ 873.207 284.403 1 284.403 ياثرذات
 0.69 0.16 0.052 1 0.052 سابقه خدمت در پست فعلي
 0.765 0.09 0.029 1 0.029 جنسيت
 0.004 8.882 2.893 1 2.893 سمت
 0.841 0.04 0.013 1 0.013 سمت * جنسيت
   0.326 115 37.455 خطا
    120 1067.591 جمع

    119 40.916 جمع (اصالح شده)

a R Squared = .085 (Adjusted R Squared = .053) 

، همچنـين ايـن اثـر بـازهم         (p=0.036<0.05)اثر مـدل پيـشنهادي وجـوددارد      

، اثـر  ) p=0.000 به ماهيت نمونه وآثار احصا نشده مربوط مي شـود، (بيشتر ذاتي بوده 

 ت ،هـم معنـي دار اسـ   ) تفـاوت نگـاه كاركنـان اداري وآموزشـي بـه طـرح      ( اثر سمت 

p=0.004  ، ...  
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   در نگاه به ميزان موفقيت طرحباالترين مدرك تحصيلي آزمون آناليز واريانس به منظور بررسي توام اثر جنسيت وسمت وكنترل اثر) ۲۰جدول هاي 

Univariate Analysis of Variance 
Between-Subjects Factors 

 تعدادنمونه فاآتور ها    

 36 زن 1
 جنسيت

 101 مرد 2
 103 اداري 1

 سمت
 34 آموزشي 2

  

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable: ميزان موفقيت طرح 

 سطح معني داري Fمحاسبه شده ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات

 4 1.11 3.67 0.007 (a)4.440 اثر مدل
 0.000 256.836 77.679 1 77.679 اثرذاتي
 0.211 1.582 0.479 1 0.479 باالترين مدرك تحصيلي
 0.907 0.014 0.004 1 0.004 جنسيت
 0 12.855 3.888 1 3.888 سمت
 0.786 0.074 0.022 1 0.022 سمت * جنسيت
   0.302 132 39.923 خطا
    137 1205.355 جمع

    136 44.363 جمع (اصالح شده)

a R Squared = .100 (Adjusted R Squared = .073) 

، همچنـين ايـن اثـر بـازهم         (p=0.007<0.05)اثر مـدل پيـشنهادي وجـوددارد      

، اثـر  ) p=0.000 به ماهيت نمونه وآثار احصا نشده مربوط مي شـود، (بيشتر ذاتي بوده 

 به شـدت معنـي دار اسـت ،   )تفاوت نگاه كاركنان اداري وآموزشي به طرح( اثر سمت 

p=0.000  ، ...  

  

   در نگاه به ميزان موفقيت طرحفاصله زماني تا اخذ باالترين مدرك آزمون آناليز واريانس به منظور بررسي توام اثر جنسيت وسمت وكنترل اثر) ۲۱ل هايجدو

Univariate Analysis of Variance 
Between-Subjects Factors 

    Value Label N 

 35 زن 1
 جنسيت

 95 مرد 2
 96 اداري 1

 سمت
 34 آموزشي 2
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Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable: ميزان موفقيت طرح 

 سطح معني داري Fمحاسبه شده ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات

 4 1.095 3.494 0.01 (a)4.381 اثر مدل
 0.000 905.902 283.953 1 283.953 اثرذاتي

ماني تا اخذ باالترين مدركفاصله ز  0.281 1 0.281 0.896 0.346 
 0.835 0.044 0.014 1 0.014 جنسيت
 0.001 10.763 3.374 1 3.374 سمت
 0.776 0.081 0.025 1 0.025 سمت * جنسيت
   0.313 125 39.181 خطا
    130 1143.198 جمع

    129 43.562 جمع (اصالح شده)

a R Squared = .101 (Adjusted R Squared = .072) 

، همچنين اين اثـر بـازهم بيـشتر ذاتـي           (p=0.01<0.05)اثر مدل پيشنهادي وجوددارد   

( ، اثـر سـمت   ) p=0.000 به ماهيت نمونه وآثار احصا نـشده مربـوط مـي شـود،    (بوده 

 ،  p=0.001به شـدت معنـي دار اسـت         )تفاوت نگاه كاركنان اداري وآموزشي به طرح      

...  

  : جمع بندي كلي

از آزمون ها، نتيجه گيري مي شـود، موضـوع انتخـاب مـدير              دريك جمع بندي كلي     _ 

عـواملي كـه احتمـاال بـه شـرايط          ( قرار دارد  عوامل ذاتي توسط معلمان تحت تاثير شديد      

  ...).خاص جامعه فرهنگيان وشرايط اجتماعي مربوط مي شود،

چنـد نگـاه دبيـران     اسـت ، هر متفاوت به موضوع  يشاغلين بخش اداري وآموزش   نگاه  _ 

در حـد قابـل اعتنـايي    به طرح مثبت تر بوده ولي ميزان توفيق طـرح از نگـاه هردوگـروه               

  .نيست

سابقه خدمت در ، سابقه خدمت در آموزش وپرورش ، سنجنسيت ،  : فر هنگيان بر حسب_ 

يت حدود موفق در    ، باالترين مدرك تحصيلي وفاصله زماني تا اخذ باالترين مدرك، پست فعلي

  . دارندطرح  انتخاب مدير توسط معلمان توافق نظر نسبي



 ٢۵

   )مطرح شده به صورت سوال بازپيرامون انتخاب مديران توسط معلمان (موانع ومشكالت  : ج

  :بدون ترتيب 
  :از نگاه شاغالن در اداره : ۱ج

  ..ي بين دبير ومديربايسترودر

  ...پيشي گرفته اهل تساهل وقدرت

  ...خاب نمي شونددرعمل افراد مجرب انت

  .... مدير منظم ومسئوليت خواه را انتخاب نميكنند،معلمان

  ... باالترين راي باشد ، نه انتخاب يك نفر از بين سه نفر، بايستي مالك

  ... خيلي اهميت داردآموزش مديران

  ...رانت ها وقول و قرار هاي پنهاني 

  ... معلمان ناحساسي برخورد كرد

  !....ب مي شوندا انتخاغلب همان مديران قبلي

  ...در هيچ كجاي دنيا اداره مدارس دولتي به اختيار كاركنان نيست 

  ..نمي شوند مديريت به دليل نداشتن جاذبه شغلي ، افراد متخصص ومتعهد داوطلب

  ...خودرا دارندو نابجا ي مديررا انتخاب كنند ، توقعات خاص ، وقتي معلمان 

  ...خب با اهداف ومشكالت آموزش وپرورش نگي مديران منتهعدم آشنايي وهما

  !مشخص نيستشرايط احراز..دستور العمل به صورت تشريفاتي اجرا مي شود

  ...كارشكني در كار مديران منتخب 

  .. راي باالست توسط اداره تاييد نمي شود ، منطقه باچالش روبرومي شودچون نفر اول كه اغلب داراي

  ..اچار به انتخاب بي اساس مي شوندوقتي همه هم سطح هستند ، معلمان ن

  در يك مدير خوب وداشتن اطالع از شرايط علمي وتجربي الزم ...اول ايجاد فرهنگ خود باوري در معلمان 

  )...تباني(بعضي مدارس باهم هماهمگي مي كنند

  ..هستجاي اشكال ؟ سه نفر چرا 

  ...كار بايستي ادامه يابد

  ..نتخبايجاد مانع وكارشكني براي مديران م

  ...تحت تاثير حب و بغض ها ودسته بندي ها ... نداشتن مالك ومعيار مناسب  درانتخابات 

  ...وام دار شدن منتخب ..عدم درك كافي از دموكراسي در جامعه 

  ...دست مدير در اجراي مقررات بسته مي شود

  ..عدم كارايي مديران 

  مدير راي نداده اند، چشم پوشي از خطاي برخي از دبيران ترويج باند بازي ، تنبيه غير مستقيم معلماني كه به 
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  ديگر از مديريت، خبري نيست..در پي رفتار با ساز معلمان است .مدير از حيظ انتفاع مي افتد 

  .. معلم ومدير يتبان

  ...اري كالس وزبرگ..بايستي قبل از اجراي طرح بستر سازي مي شد

  :نظردبيران : ۲ج

  ه مديران  انتصابي بوده اند ما تا حا الهمهدر مدرس

  ..فقط بايستي يكي از معرفي شدگان را انتخاب كنيم 

  ..كاري صوري است 

  اداره بايستي بيشتر نظارت نمايد

  !بعضي اعمال نظر ها توسط بر خي مسئوالن

   كه دبيران نيستند!انتخاب مديران در تابستان انجام مي شود

  .. است در هنرستان ما تا كنون مديري انتخاب نشده

 همه طرح هاي ديگر در عمل با مشكل روبرو شد، هركسي تبليغات بيشتري كند راي بيشتري داين طرح هم مانن

  ..مي آورد، بازهم آزمون وخطا

  بايستي انتخابات در شرايط معمولي وعادي برگزار شود

  ..اول بايد اداره همكاري كند

...  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ضمائم
  
  پرسشنامه اي ازنمونه _ 
   ...پرسشنامهاعتبار _ 
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Reliability 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
0.888 26 

Item-جمع Statistics 

  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

 (اصالح شده)
Item-جمع 

Correlation 
Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

به نظر جناب عالي اخذ راي به منظور انتخاب 
مديرواحد آموزشي تاچه حد براساس شرايط الزم انجام 

 شده است؟
79.53 178.85 0.564 0.882 

در مدارس متوسطه ،شوراي معلمان تاچه حد فعال 
 0.882 0.538 179.678 79.44 است؟
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ه نحوه انتخاب مدير توسط معلمان تا چه حد توانست
 0.879 0.657 174.938 79.63 است رضايت معلمان را جلب نمايد؟

 0.89 0.187 189.444 79.44 ميزان همكاري اداره درتشكيل شوراي معلمان
 0.889 0.26 186.976 79.56 همكاري اداره درتشكيل منظم جلسات شورا ي معلمان

 0.88 0.63 177.818 79.36 ميزان استقبال معلمان از شوراي معلمان
معلمان شاغل در مدارس تا چه حد در انتخاب 

 0.878 0.676 173.518 79.74 مديرموفق شده اند
 0.894 0.051 192.766 79.01 ميزان همكاري اداره در برگزاري انتخابا ت آزاد

شرآت در دوره آموزشي دانش ومهارت هاي مديريت 
 0.89 0.102 192.859 78.15 براي مديران مدارس تاچه حد الزم است

آيا در مدارس تابعه آن اداره افراد واجد شرايط براي 
 0.887 0.321 185.829 79.17 احرازپست مديريت به اندازه آافي وجوددارد؟

ميزان استقبال داوطلبان واجد شرايط براي احراز پست 
 0.886 0.354 184.704 79.63 مديريت

آه توسط ) براي اداره مدرسه(مشكالت مديران جديد 
 0.897 0.141- 198.498 79.09 علمان انتخا ب مي شوندم

انتخاب مديران باروش جديد باعث بهبود اداره مدرسه 
 0.877 0.721 172.115 79.83 شده است

همكاري خانواده ها با مدرسه پس از شرايط جديد 
 0.881 0.649 180.219 79.59 انتخاب مدير

ه از نگاه شما تا چه حد شرايط مناسب در جامع
فرهنگيان براي انتخا ب مدير توسط شورا ي معلمان 

 فراهم است
79.94 180.762 0.491 0.883 

آيفيت ارزيابي ساليانه از عملكرد مديران انتخاب شده 
 0.881 0.595 179.426 79.72 باروش جديد

 0.88 0.673 178.079 79.19 ميزان همكاري دبيران با مدير جديد
علمان به پيشرفت انتخاب مدير توسط شوراي م

 0.878 0.69 172.944 79.6 تحصيلي دانش آموزان منجر شده است
مديراني آه طي شرايط جديد انتخاب مي شوند ، از 
 0.877 0.719 171.879 79.6 اقتدار الزم براي هدايت واحد آموزشي برخوردارند

مديراني آه با شرايط جديد انتخاب مي شوند ، با اداره 
 0.889 0.215 188.907 79.77 متري دارندهمكاري وتعامل آ

از نظر من ارتباط همكاران در محيط مدرسه بهتر شده 
 0.879 0.676 175.5 79.5 است

انتخاب مدير بوسيله معلمان باعث افزايش مشارآت 
 0.878 0.691 172.915 79.38 معلمان دراداره امور مدرسه شده است

النه ورقابتي انتخاب مدير توسط معلمان در فضايي عاد
 0.879 0.667 173.204 79.6 صورت گرفته است

انتخاب مدير بوسيله معلمان به تحقق بهتر اهداف 
 0.877 0.72 172.427 79.59 آموزش وپرورش آمك مي آند

مديراني آه با وضعيت جديد انتخاب مي شوند، درتعامل 
 0.891 0.158 190.123 79.47 بااداره مشكالت بيشتري دارند

راني آه تحت شرايط جديد انتخاب مي شوند، عموما مدي
 0.897 0.047- 195.682 79.49 از تجربه آمتري برخوردارند

  

  

نام خداه ب  
 

")انتخاب مديران واحد هاي آموزشي توسط معلمان" نگاه دست اندركاران مناطق آموزش وپرورش شهر تهران به  چگونگي(  

، باسالمهمكار گرامي  

مطالعات آموزش وپرورش ، به منظور بررسي ديدگاه فرهنگيان شاغل دربخش هاي مرتبط با          پژوهشگاه 

.انتخاب مديران توسط شورا ي معلمان ، درمناطق آموزشي اقدام به نظرسنجي مي نمايد  

        ازدقت وحوصله اي كه  براي تكميل پرسشنامه اختصاص مي دهيد  تشكرمي شود، ضمنا به استحضار مي 

العات در ج شده درپرسشنامه به صورت موردي قابل استفاده نبوده ونتايج صرفابه  صورت آماري رسد اط

.پردازش مي شود  
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 پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

اجمالي تكميل كننده پرسشنامهمشخصات   - الف  

: ..........            سمت                           سال:  .......... سن                                        مرد:    جنسيت        زن    

    سال  ............. :پست فعلي سابقه خدمت در                   سال  :  ........  سابقه خدمت در آموزش وپرورش

          ...................    رشته تحصيلي    .................                    باالترين مدرك تحصيلي  

 ۱۳..........  سال اخذ باالترين مدرك تحصيلي  

  :مشكالت ، محدوديت هاوچگونگي انتخاب مديردر واحدهاي آموزشي متوسطه  -ب 

متوسط   كم خيلي كم خيلي زياد  زياد  رديف موارد  

؟ستامديرواحد آموزشي تاچه حد براساس شرايط الزم انجام شده به نظر جناب عالي اخذ راي به منظور انتخاب      ۱ 

در مدارس متوسطه ،شوراي معلمان  تاچه حد فعال است؟      ٢ 

نحوه انتخاب مدير توسط معلمان تا چه حد توانسته است رضايت معلمان را جلب نمايد؟      ٣ 

ميزان همكاري اداره درتشكيل  شوراي معلمان       ٤ 

همكاري اداره درتشكيل منظم جلسات شورا ي معلمان      ٥ 

ميزان استقبال معلمان از شوراي معلمان      ٦ 

معلمان شاغل در مدارس تا چه حد در انتخاب مديرموفق شده اند       ٧ 

ميزان همكاري اداره در برگزاري انتخابا ت آزاد      ٨ 

ديريت براي مديران  مدارس تاچه حد الزم استدانش ومهارت هاي مشركت در دوره آموزشي       ٩ 

آيا در مدارس تابعه آن اداره  افراد واجد شرايط براي احرازپست مديريت به اندازه كافي وجوددارد؟      ١٠ 

ميزان استقبال داوطلبان واجد شرايط براي احراز پست مديريت      ١١ 

 ۱۲ توسط  معلمان انتخا ب مي شوندكه) براي اداره مدرسه(مشكالت مديران جديد      

 ۱۳ انتخاب مديران باروش جديد باعث  بهبود اداره مدرسه شده است     

همكاري خانواده ها با مدرسه پس از شرايط جديد انتخاب مدير      ۱۴ 

مان فراهم است شرايط مناسب در جامعه فرهنگيان براي انتخا ب مدير توسط شورا ي معلاز نگاه شما تا چه حد        ۱۵ 

كيفيت ارزيابي ساليانه از عملكرد مديران انتخاب شده باروش جديد      ۱۶ 

ميزان همكاري دبيران با مدير جديد      ۱۷ 

كم   خيلي كم متوسط  زياد خيلي  زياد  

انتخاب مدير توسط شوراي معلمان به پيشرفت تحصيلي دانش آموزان منجر شده است      ۱۸ 

 ۱۹  راني كه طي شرايط جديد انتخاب مي شوند ، از اقتدار الزم براي هدايت واحد آموزشي برخوردارند مدي     

تري دارندكم همكاري وتعامل با ادارهمديراني كه با شرايط جديد انتخاب مي شوند ،       ۲۰ 

از نظر من ارتباط همكاران در محيط مدرسه بهتر شده است      ۲۱ 

 ۲۲ بوسيله معلمان باعث افزايش مشاركت معلمان دراداره امور مدرسه شده استانتخاب مدير     

در فضايي عادالنه ورقابتي صورت گرفته است معلمان توسطانتخاب مدير       ۲۳ 

به تحقق بهتر اهداف آموزش وپرورش كمك مي كندانتخاب مدير بوسيله معلمان       ۲۳ 

ت بيشتري دارنداداره مشكالباتعامل در، خاب مي شوندمديراني كه با وضعيت جديد انت      ۲۵ 

عموما از تجربه كمتري برخوردارند، مديراني كه تحت شرايط  جديد انتخاب مي شوند      ۲۶ 
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شمابوده يا منطقه ممكن است مورد خاص (اگرمواردي به ذهنتان ميرسد كه در فهرست فوق وجودندارد،  _      

. لطفا آنرا به رديفهاي آخرجدول اضافه نماييد)  شما مورد نداشته  باشده منطقدر  

 

:لطفا آن بخش از اطالعات زيررا كه به آن آگاهي داريد، تكميل نماييد :ج  

ب وبه اداره به منظور انتخاب   آيا در كليه مدارس متوسطه تابعه آن منطقه  سه نفر توسط شوراي معلمان انتخا°    خير 

    بليمديرمعرفي شده اند؟

 اگر جواب خير است ، چه نسبتي از واحد هاي آموزشي متوسطه توانسته اند سه نفررا براي انتصاب مدير به اداره معرفي °

درصد..........  .كنند؟    

:ميزان استقبال از انتخاب مدير توسط شوراي معلمان °  

      در مدارس پسرانه بيشتر بوده است       در مدارس دخترانه بيشتر بوده است        فرقي نداشته است         

درج تاريخ تقريبي ........( ......................................................انتخابات ومعرفي مديران واجد شرايط به ادارهاولين تاريخ اجراي   °

 )  كافيست

درج تاريخ تقريبي  ..........................................................(انتخابات ومعرفي مديران واجد شرايط به ادارهآخرين   تاريخ اجراي  °

 )كافيست

غ مدير توسط اداره صادر مي شود چه مدت طول    از زماني كه مديران توسط شوراي معلمان  انتخاب مي شوندتازماني كه ابال°

  ............مي كشد   

چه تعداد از  مديران  مدارس متوسطه منطقه ازميان سه نفر نماينده معرفي شده  شوراي معلمان انتخاب ومنصوب شده  °

    نفر.......... اند؟

  نفر..........          ي مديريت مدارس را گذرانده اند؟دانش ومهارت هاي مقدمات)دوره( مدارس متوسطه مديرانچه تعداد از    °  

   نفر..........          دانش ومهارت هاي مقدماتي مديريت مدارس را گذرانده اند؟) دوره(واحدهاي آموزشي متوسطه معاونان چه تعداد از   °  

        

      خير                       بلي؟  آيا ارزيابي ساليانه از عمكرد مدير انجام شده است°

 
 

 
:ه موانع ومشكالتي پيرامون انتخاب مديران توسط معلمان وجوددارد؟ توضيح دهيدچبه نظر شما  : د  

 
 

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................  
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