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  مهدی راسخیمهدی راسخی

  دانشجوی کارشناسی ارشد تربيت بدنی دانشگاه رازی دانشجوی کارشناسی ارشد تربيت بدنی دانشگاه رازی 

  

را در   پژوهش حاضر نقش مديران مدارس  :چکيده 

شرقي   آذربايجان  استان هاي  آموزشگاه  ورزش  و تعميم   توسعه

همة  منظور از بين  اين  به . دهد قرار مي  و بررسي مورد بحث  

شرقي   استان آذربايجان تحصيلي  مقاطع  كلية  و معلمان  مديران  

ها  داده. شدند انتخاب  طور تصادفي   نفر به٣٦١،   ناحيه٥و  ٥  منطقه 

آماري  هاي روش و از طريق آوري  جمع پرسشنامه  وسيله  به 

نقش  بين  داد كه  نشان  نتايج. شدند لو تحلي تجزيه  همبستگي  

و  ، هدايت  ، قدرت ، هماهنگي گيري ، تصميم رهبري سبك( مديران 

علمي  ، اطالعات  و كنترل ، نظارت  ، سازماندهي ريزي ، برنامه رهبري

و  ، راهنمايي ابتدايي در مدارس ورزش و تعميم  و توسعه)  و عملي 

وجود دارد و صرفاً در مورد  تيدار و مثب معني ، همبستگي  متوسطه

بنابراين . نشد ديده  ، همبستگي  دار نبودن معني به با توجه قدرت 

ورزش  و تعميم  در توسعه طور مؤثري  توانند به  مي مدارس  مديران 

  .باشند داشته نقش  مدارس  

  

  : واژه های کليدی 

مدارس , تعميم ورزش, توسعة ورزش, مديران مدارس

  . نمايي و متوسطه راه, ييابتدا
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Abstract :  Present study determines school 
heads’ influence on sport development and 
generalization in educational centres of East 
Azarbaijan proince. We selected randomly 361 
subjects from all school heads  and teachers of East 
Azarbaijan province (5 regions and 5 districts). 
Data were collected using questionnaires and 
analyzed by correlation methods. Our results 
indicated that correlation between heads’ role 
(leadership style, decision making, coordination, 
authority, conduct and leadership, planning, 
organization, supervision and control, scientific 
and practical information) and  sport development 
and generalization in elementary and high schools 
was positive and significant and only in heads' 
authority regarding meaninglessness, correlation 
was not observed. Therefore, school heads can 
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efficiently develop sport development and 
generalization. 
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 school heads, sport development, sport 
generalization, elementary, guidance and high 

school.  
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   مقدمه

  ، از ضروريات جامعه  آگاهانة  ادارة  يا علم  مديريت  دربارة  و پژوهش   مطالعه  

 چندان دو  و تربيت  تعليم  در مقولة  ضرورت  اين.  است  توسعه  در حال  جوامع

  سرنوشت  كه  است  كارامدي  نسل  تربيت  در گروه  پيشرفت  شود، زيرا اساس مي 

  ).٢(گيرد  مي  دست  امور را به

 اين  طي. گذرد مي   سال٨٠،  در ايران  رسمي  و پرورش  آموزش  نظام   از تشكيل  

  ، نظام در نظر مردم و پرورش  آموزش يافتن  و اهميت  جامعه  بر اثر تحوالت  مدت 

 افزايش  سال  به  سال  آموزان ها و دانش و شمار آموزشگاه  يافته  گسترش  آموزشي

 و مسئلة  آموزشي  نتايج  كيفيت  بهسازي  ضرورت  آن  و در پي  است  پيدا كرده 

 مديريت  كرد كه  اما بايد اعتراف  يافته  اهميت  و پرورش  در آموزش  مديريت 

  ).١( است  احراز نكرده  آموزشي  خود را در نظام  شايستة  هنوز جايگاه  آموزشي 

 حرفه  يك  به  و عمل   كارورزي، در قلمرو كاري  آموزشي  مديريت  اينكه   براي  

 ، مديران و نگهداري  ، بكار گماري ، آموزش گزينش  شود، بايد در زمينة  مبدل 

  اساسي  ، اقدامات و دانشگاهي  و مراكز علمي  آموزشي  نظام  از سوي  شايسته 

 نظام  در مديريت  آگاهانه  و عمل  تفكر و تحقيق  ، زمينة گيرد تا بتدريج  صورت

  ).١(شود   آنها فراهم  هاي و سازمان  موزشيآ 

و   ضوابط  ، اعمال مقصود از مديريت  طور كلي  ما به  آموزشي  در نظام   متاسفانه  

از   بسياري  ، در نتيجه است  كار نظام  در گردش  ايجاد نظم براي  رفتاري  مقررات

 ما در نيم  مدارس  مديريت.  است  مانده  ناشناخته  مديران  از ديدگاه  مسايل

عصر   ، با تحوالت و تعميم  توسعه  در مفهوم  آن  سنتي  شيوة به  توجه با  گذشته قرن 

ها،  تغيير نگرش يعني  و تعميم  توسعه  تعريف  به  توجه رو با از اين. ندارد  ما همخواني

را   نيسازما  تغييرات  افراد بتوانند چنين  كه  نحوي   به خود  باورها در كاركنان
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  ورزش  به  نسبت  مديريتي  رسد بايد در سطوح نظر مي  به) ٢(و اجرا كنند   تشخيص

 بين  آن  دادن  و عموميت  گسترش  و بويژه  مدارس

؟ و  چيست  چاره  كه  بينديشيم  اين  بايد به  حال. گيرد صورت جدي نگرش آموزان دانش 

 نهفته  مديران  در نقش  مدارس  رزشو  و تعميم  توسعه   همة ؟ آيا است  كدام  راه

در   ، قدرت ، نظارت رهبري  سبك  همچون  مديران  اصلي  هاي ؟ آيا صرفاً نقش است 

متعدد   تحقيقات  هستند كه ثير دارد؟ اينها سؤاالتيأت  مدارس  ورزش  و تعميم  توسعه

  .  آنها پاسخگوست  به  مدارس  ورزشي  ثر در پيشرفتؤم  در مورد عوامل

و   ، جنس با سن  مدارس  ورزشي  فضاي  تناسب  بين  ه ک ، معتقد است مقدم   گلداني  

 داري معني  اختالف  و غيرانتفاعي  دولتي  متوسطة  در مدارس  آموزان تعداد دانش

از   يكي  عنوان  تواند به مي  ورزشي  فضاي  كه  است  از اين  ناشي  وجود دارد كه 

  كه بسيار مهمي  نتيجة  به  ايشان  البته. نظر قرار گيرد مد  يمو تعم  توسعه هاي شاخص

 و تجهيزات  وسايل:  كردند كه  تواند باشد، اشاره مي  و تعميم  در توسعه  اصلي  عامل

  ).٨(ندارد   مطابقت  و پرورش  آموزش  بدني تربيت  كل  با معيار ادارة  مدارس  ورزشي 

از نظر   بدني تربيت  و اجرايي  آموزشي  سايلم  با بررسي) ١٣٧٥( تابش   محسن  

فسا معتقد   دختر و پسر در شهرستان  تحصيلي  مقطع  سه  ورزشي  و معلمان  مديران

در   بدني تربيت  جايگاه  به  نسبت  مثبتي  نگرش  ورزشي  و دبيران  مديران  كه  است

 و آموزشي  اجرايي  كاناتكمبود ام دليل  دارند، اما به  آموزان دانش  و تربيت  تعليم

بايد   مسئوالن  دليل  همين  به. نيستند  بدني تربيت  هاي برنامه  صحيح  اجراي  قادر به 

  هاي برنامه  گسترش  براي  مناسب  هاي زمينه  ساختن  فراهم  در جهت  بيشتري  توجه

  ).٤(بنمايند   بدني تربيت

،  مدارس  و مديران  مناطق  هاي ديدگاه  به  توجه با  كه  ، معتقد است)١٣٧٥(   كاشف  

 ساعاتي. برد پي  در مدارس  بدني تربيت  و ساعات  ورزش  و ارزش  اهميت  به  توان مي
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را زير   و جسماني  ورزشي  هاي فعاليت  به  پرداختن  فرصت  آموزان دانش  در آن  كه 

  ، به الزم  هاي  آموزشاز  آورند و با استفاده مي  دست  به  بدني تربيت  نظر معلمان

 آشنا   جسماني  آمادگي  عمومي  پردازند و با اصول مي  بدني مختلف  حركات  اجراي

 ، مضرات و صحيح  اصولي  ، فوايد تمرينات تمرينات  صحيح  هاي روش. شوند مي

 در ساعت  آموزان دانش  اند كه مسايلي  ، از جمله اصولي غير  ها و حركات فعاليت 

 مسئوالن  بعضي  متاسفانه  كه  است  در حالي  اين. شوند با آنها آشنا مي  دنيب تربيت 

و باور   نكرده  را درك  مدارس  ورزشي  و ساعات  بدني ، تربيت ويژه  تربيتي  اهميت 

و بهبود   تواند در تسريع مي  و ورزشي  جسماني  هاي فعاليت  اندازه  تا چه  ندارند كه

و   تفريح  ديدة  را به  بدني و تربيت  ثر باشد و ورزشؤم  انآموز و روند رشد دانش

 در قالب  مربوطه  و معلمان  درس  اين  تنها وظيفة  و معتقدند كه  نگريسته  بازي

  ).٧( است  آموزان دانش  كردن  ، سرگرم مدارس  بدني تربيت  ساعات 

 هاي ر مديريتد  قدرت  از منابع  ثير استفادهأت  در بررسي) ١٣٧٤(  بطحايي  

  اداري  مديران  داد كه  ، نشان شهر تهران  عالي  آموزش  موسسات  و اداري  آموزشي 

را   مشورتي  گيري تصميم  و شيوة  اجبار و قانوني  قدرت  آموزشي  از مديران  بيش

  گيري تصميم  شيوة  بين  آموزشي مديران  در گروه  دهند، يعني قرار مي  مورد استفاده

  شيوة  بين  رابطة  كه وجود دارد، در حالي  معكوس  اجبار رابطة  و قدرت  يمشورت

  ).٣( است  مستقيم  پاداش  و قدرت  مشورتي  گيري تصميم

در   مديريت  هاي تئوري  عنوان  خود تحت  هاي در بررسي) ١٩٧٩  (١ذيگلر   اورال  

واقعاً   نياز دارد كه  بدني تربيت  ورزش  حيطة  كند كه مي  اشاره  بدني و تربيت  ورزش
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 براي  و پرورش  آموزش  مديريتي  شود و كيفيت  گذاري و سرمايه  گذاري هزينه

  ).١٢(يابد   بهبود و توسعه  اي حرفه  مديران 

 مديران  گيري تصميم  مناسب  الگوي  و تبيين  ، در مورد طراحي)١٣٧٥(  حسيني  

 مديران.  است  مديران  هاي فعاليت  اصلي  جوهرة  گيري تصميم  كه  معتقد است  عالي 

 از جملة  كنند كه مي  انتخاب  مختلفي  عوامل  به  توجه خود را با  گيري تصميم  سبك 

 كه  كنند مديراني مي  اشاره  ايشان.  است  و زيردستان  مديران  آمادگي  ، سطح آن 

 انتخاب  ردستانخود و زي آمادگي  سطح  تناسب  خود را به  گيري تصميم  سبك 

 مدير از سطح  آمادگي  سطح  كه  در شرايطي. ١): ٥(دارند   بيشتري  كنند، موفقيت مي 

در . ٢ ؛ است  اثربخش  اقتداري  گيري تصميم  بيشتر باشد، سبك  كاركنان  آمادگي 

 بيشتر باشد، سبك  كاركنان  آمادگي  مدير با سطح  آمادگي  سطح  كه  شرايطي

مدير از   آمادگي  سطح  كه  در شرايطي. ٣ ؛ است  اثربخش  اي شاورهم  گيري تصميم 

 بخش مشاركتي يا   تفويضي  گيري تصميم  كمتر باشد، سبك  كاركنان  آمادگي  سطح

  .وجود دارد  داري معني  رابطة  وي  مدير و موفقيت  گيري تصميم سبك  بين. ٤ ؛ است 

  و درجة  مديران  شخصيت  بين  طارتبا  در بررسي) ١٩٧٦ (١ جانسون   ديوين  

 اعضاي  مديران  بهبود ارتباط  منجر به  ذهني  درك  چه اگر  آنها، معتقد است  موفقيت

 اينكه  دند، ضمنبكنند مست مي  احساس  كه  بيشتر مديراني  شود، لكن مي  دانشكده 

 مديران  تشخصي. اند نيز كمتر موفق  دانشكده  اعضاي  ترند، در ديدگاه كمتر موفق 

اند  ترند، مد نظر بوده موفق  دانشكده  در حوزة  كه  آنهايي  همچون  و بشاش  معتدل 

)٩.(  
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كاربرد   عنوان خود تحت  در تحقيق) ١٩٩٧( ١ پرون  و جوزه  داوني   پيگي  

از  قبل  ، بالفاصله متوسطه  مدارس  بدني تربيت  معلمان  وسيلة  به  مديريت  هاي تكنيك

قرار   مورد ارزيابي  آموزان مجدد با دانش  يا در فعاليت   بعد از فعاليتو  فعاليت

 كه  دهد معلماني مي  نشان  اند، نتايج شده  ويديويي  ضبط  معلم  تحقيق  در اين. دهد مي

دهند  مي  را در كار خود ترجيح  كردند، راهبرد نظارت  استفاده  مديريتي   شيوة٢٨از  

)١٠.(  

  براي  نظارتي  مدل  در بررسي) ١٩٩٩ (٣ويور  و ماريچ٢ دوريكال   پاكيانتان  

و   ورزش  مديريت  براي  نظارت  مدل  داد كه  ، نشان بدني و تربيت  ورزش  مديريت

در   شده  سهيم  پيامدهاي  ، بر نظارت شده  تخطي  متنوعي  با عوامل  كه  بدني تربيت

و   ، نظارت ريزي فوايد طرح  بررسي  نضم  ايشان.  است  شده  تركيب  جامع  چارچوب

و   ، سازگاري نظارتي  ، مراحل با عملكرد نظارتي  مرتبط  پيامدهاي  به  سازماندهي

  ).١١(كند  مي  گر نيز اشاره مداخله  و متغيرهاي  پروژه  نظارت

 منظور حصول  به  مدارس  رسد مديران نظر مي  به  مطالب  اين   با در نظر گرفتن  

  ، مديريت مشاركتي  مديريت( شده  در نظر گرفته  هاي شاخص  خود به واقعي  نقش 

،  و كنترل  ، نظارت و رهبري  ، هدايت ، قدرت ، هماهنگي گيري مدار، تصميم وظيفه

  و تعميم  توسعه  در جهت)  علمي  ، اطالعات عملي  ، اطالعات ريزي ، برنامه سازماندهي

 آيا مديران  اينكه  به  حاضر در پاسخ  تحقيق  راينبناب. دارند  نياز اساسي  ورزش

مذكور   دارند؟ و آيا متغيرهاي  نقش  مدارس  ورزش  و تعميم  در توسعه  مدارس 
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 كه  و درصدد است  گرفته  كنند، انجام  را پيشگويي  و تعميم  توسعه  توانند ميزان مي

  .كند را بررسي  ورزش  مو تعمي  و توسعه  مديران  نقش  هاي شاخص  بين  ارتباط 

  

  تحقيق    روش
  و تعميم  توسعه  به  نسبت  مديران  نقش  بررسي  براي  پژوهش   در اين  

 توصيفي  ، از روش است  يابي زمينه  مطالعات جزو   ها كه آموزشگاه ورزش

  . است  اجرا شده  ميداني  شكل  و به)  پيمايشي( 

،  ابتدايي  مدارس  ورزشي  و همكاران  مديران  را كلية  پژوهش  اين  آماري   جامعة  

 شرقي آذربايجان  استان  هاي آموزشگاه  و دخترانة  پسرانه  و متوسطة  راهنمايي

  ). نفر٥٨٣٢(دهند  مي  تشكيل 

 ٤٠  نفر شامل٣٦١(شد   انتخاب  اودينسكي  ويالوين جدول  براساس  نمونه  حجم  

  ). درصد مرد٦٠و   درصد زن 

  كه طوري  به.  است  بوده  و تصادفي  اي خوشه  صورت  به  گيري نهنمو  روش  

  صورت  تبريز به  پنجگانة  و نواحي  ، ميانه ، سراب مرند، اهر، مراغه  مناطق  نخست

و   مناطق  اين  و معلمان  مديران  و سپس  انتخاب)  استان  كل  پوشش براي( اي خوشه

  .دادند  ها پاسخ پرسشنامه  به  د و همگيشدن  گزينش تصادفي  صورت  به  نواحي

  به  نسبت  مديران  نقش  و بررسي آوري جمع  براي  گيري اندازه   ابزار و وسايل  

  :شد  زير استفاده  هنجار شدة  پرسشنامة  ، از دو نوع ورزش و تعميم  توسعه

و   هيهت  شاخص  ١٠ پژوهشگر براساس  توسط  كه.  و دبيران  مديران  پرسشنامة. ١ 

  براساس)  ، غالباً، همواره ، گاهي ، بندرت گاه هيچ(  اي چند گزينه  الؤس  ٥٧ حاوي

  الي  ١ حد فاصل  اي نمره  شامل  هر گزينه  كه  و هنجار شده  بندي درجه  ليكرت  مقياس

  .كند مي  گيري ما را اندازه  متغيرهاي  جدول  رتيب ت به  االتؤس  باشد كه مي ٥



 

 ٧٨

  

  ول متغيرهاجد_۱ جدول

 تصميم گيری ) ۱۷ الی ۱۳( مديريت وظيفه مدار) ۱۲ الی ۷( مديريت مشارکتی) ۶ الی ۱(

 هدايت و رهبری ) ۳۲ الی ۲۸( قدرت ) ۲۷ الی ۲۴( هماهنگی ) ۲۳ الی ۱۸(

 نظارت و کنترل) ۴۷ الی ۴۳( سازماندهی ) ۴۲ الی ۳۸( برنامه ريزی ) ۳۷ الی ۳۳(

  اطالعات علمی) ۵۷ الی ۵۳(  اطالعات عملی) ۵۲ الی ۴۸(

  

و     پيرسونrو    شده  آوري جمع  محقق  توسط  انتخابي  هاي گزينه   در آخر نمرات

  .شود مي  مشخص  و معلمان  مديران  دو گروه  بين  رگرسيون

 هاي سوال  و فرضيات  اهداف  به  توجه و با  مقدماتي  ابزار با مطالعة  روايي. ٢ 

  مديريت  نظران  و صاحب  استادان  ها توسط سوال  و ارزشيابي  گريبازن  پرسشنامه 

  . ييد استاد راهنما و مشاور قرار گرفتأمورد ت شد و در نهايت  انجام  آموزشي

   و ضريب٩٤١٣/٠ مديران  براي  كرونباخ  آلفاي  ضريب  اعتبار ابزار از طريق. ٣ 

  .شد   محاسبه٩٥٠١/٠ معلمان  آلفاي

   اريآم هاي  روش

  ميزان  گذاري و بعد از نمره  شده  ها استخراج از پرسشنامه  خام  اطالعات   نخست  

 نفر ٣٦١تعداد   به  و معلمان  مديران  دو گروه  بين    پيرسونr  از روش آنها  همبستگي

معيار   ، انحراف ، درصد، ميانگين نظير فراواني  از آمار توصيفي  سپس. شد  مشخص

،  اطالعات  و تحليل  تجزيه  ، نمودارها و درصد آنها و نيز براي لجداو  در قالب

و   توسعه  با ميزان  ورزش  و معلمان  نظر مديران  و برآورد بين  همبستگي  تشخيص

از   حاصله  شد و نتايج  استفاده  و رگرسيون    پيرسونr از روش  ورزش  تعميم



 ٧٩

  و تعميم  توسعه  در ميزان  ثيريأت  ديرانم  نقش  ابعاد مختلف  داد كه  نشان  پرسشنامه

  دارد يا خير؟  استان  هاي آموزشگاه  داخل  ورزش

  

  نتايج و يافته های تحقيق 
و   مديران  در بين  و برآورد آن  استان  هاي آموزشگاه ورزش  و تعميم  و توسعه  مشاركتي  مديريت  بين  بطةرا_ ٢ جدول

   ورزشي  همكاران

  همکاران/ مديريت مشارکتی 

  ضريب همبستگی پيرسون ضريب تعيين بتا تی
 مديران/مديريت مشارکتی ٢١٣/٠∗∗ ٠٤٣/٠ ٢١٣/٠ ١٢٥/٤∗∗

∗∗  ۰۱/۰P<دو سويه   

  ٢  از جدول  لصحا   نتايج

 ورزش  و تعميم  و توسعه  مدارس  مديران)  مشاركتي  مديريت(  رهبري  سبك   بين  

وجود   داري و معني  مثبت  همبستگي  شرقي  نآذربايجا  استان  هاي در آموزشگاه 

 سبب  به  متغير مستقل  عنوان  به  مشاركتي  متغير مديريت  همچنين). >٠١/٠P(دارد 

 و تعميم  توسعه  تواند ميزان مي) >٠١/٠P(در حد   تر از جدول بزرگ  و تي باال  بتاي 

در   مدارس  مديران  هبرير  سبك(  تحقيق  رو فرضية  اين از. كند را پيشگويي  ورزش 

ييد أ، ت) مؤثر است  شرقي  آذربايجان  استان  هاي آموزشگاه  ورزش  و تعميم  توسعه

  .شود مي

  

و   مديران  در بين  و برآورد آن  استان  هاي آموزشگاه  ورزش  مدار و تعميم  وظيفه  مديريت  بين   رابطة_٣ جدول

   ورزشي  همكاران

   ارانهمک/ وظيفه مدارمديريت 
  ضريب همبستگی پيرسون ضريب تعيين بتا تی

 مديران/ مديريت وظيفه مدار ٢١٦/٠∗ ٠١١/٠ ١١٦/٠  ٢١٥/٢∗

∗  ۰۵/۰P<  دو سويه  



 

 ٨٠

  ٣ از جدول  حاصل   نتايج

 و تعميم  و توسعه) مدار وظيفه  مديريت(  مدارس  مديران  رهبري  سبك   بين  

  داري و معني  مثبت  همبستگي  شرقي  نآذربايجا  استان  هاي در آموزشگاه  ورزش 

 متغير مستقل  عنوان  مدار به وظيفه  متغير مديريت  همچنين ). P >٠٥/٠(وجود دارد 

  و تعميم  توسعه  تواند ميزان مي) >٠٥/٠P(  تر از جدول بزرگ  باال و تي  بتاي  سبب  به 

  .ودش ييد ميأت  تحقيق  فرضية بنابراين. كند  را پيشگويي  ورزش

  

و   مديران  در بين  و برآورد آن  استان  هاي آموزشگاه  ورزش  و تعميم  و توسعه  گيري تصميم  بين  رابطة_ ۴جدول

   ورزشي همكاران

   همکاران/ تصميم گيری 

  ضريب همبستگی پيرسون ضريب تعيين بتا تی

 مديران/ تصميم گيری ١٩٦/٠ ∗ ٠٣٦/٠ ١٩٦/٠  ٧٩٦/٣∗∗

∗∗ ۰۱/۰ P<يه  دو سو    

  ٤ از جدول  حاصل   نتايج

 هاي در آموزشگاه  ورزش  و تعميم  و توسعه  مدارس  مديران  گيري تصميم   بين  

.  )>P ٠١/٠(وجود دارد   داري و معني  مثبت  همبستگي  شرقي  آذربايجان  استان 

تواند  مي  ، پس دار است معني ) P >٠١/٠(در حد   گيري متغير تصميم  بتاي  چون

  .شود ييد ميأت  تحقيق  فرضية  پس. را برآورد كند  ورزش  و تعميم  توسعه  نميزا

  

 و همكاران  مديران  در بين  و برآورد آن  استان  هاي آموزشگاه  و تعميم  و توسعه  هماهنگي  بين  رابطة_ ٥ جدول

   ورزشي 

   همکاران/ هماهنگی 

  ضريب همبستگی پيرسون ضريب تعيين بتا تی



 ٨١

 مديران/ هماهنگی  ٣٤٤/٠∗∗ ١١٦/٠ ٣٤٤/٠ ٩٤٩/٦∗∗

 ∗∗۰۱/۰ P< دو سويه    

  ٥ از جدول  حاصل   نتايج

 هاي در آموزشگاه  ورزش  و تعميم  و توسعه  مدارس  مديران  هماهنگي   بين  

و ) >٠١/٠P(وجود دارد   داري و معني  مثبت  همبستگي  شرقي  آذربايجان  استان 

 تواند ميزان مي  ، بنابراين دار است عنيم) >٠١/٠P(در حد  متغير هماهنگي  بتاي  چون

  .شود ييد ميأت  تحقيق  فرضية  پس. كند  را برآورده  ورزش  و تعميم  توسعه 



 

 ٨٢

  و همكاران  مديران  در بين  و برآورد آن  استان  هاي آموزشگاه  ورزش  و تعميم  و توسعه  قدرت  بين   رابطة_۶جدول

   شيورز

   همکاران/ قدرت 

  ضريب همبستگی پيرسون ضريب تعيين بتا تی

 مديران/ قدرت  ١٠٢/٠ ٠٠٨/٠ ١٠٢/٠ ٩٤١/١

  

   ٦از جدول  حاصل   نتايج 

در   ورزش  و تعميم  و توسعه  مدارس  مديران  قدرت  بين  اينكه  به  توجه  با  

 رو متغير قدرت  د، از ايننش  ديده همبستگي  شرقي  آذربايجان  استان  هاي آموزشگاه

و   توسعه  تواند ميزان تر نمي كوچك  و تي  پايين  بتاي  سبب  به  متغير مستقل  عنوان  به 

  .شود ييد نميأت  تحقيق  فرضية  پس. كند  را پيشگويي  ورزش تعميم

  

و   مديران  در بين  برآورد آنو  استان  هاي آموزشگاه ورزش  و تعميم  و توسعه  و رهبري  هدايت  بين  رابطة_ ٧ جدول

   ورزشي  همكاران

    همکاران/هدايت و رهبری 

  ضريب همبستگی پيرسون ضريب تعيين بتا تی

 مديران/ هدايت و رهبری  ١٨١/٠∗∗ ٠٣٠/٠ ١٨١/٠ ٤٩١/٣∗∗

∗∗ ۰۱/۰ P< دو سويه   

  

  ٧ از جدول  حاصل   نتايج

در   ورزش   تعميمو  و توسعه  مدارس  مديران  و رهبري  هدايت  بين  

وجود دارد   داري و معني  مثبت  همبستگي  شرقي  آذربايجان  استان  هاي آموزشگاه

)٠١/٠ P< .(بتاي  سبب  به  متغير مستقل  عنوان  به  و رهبري  رو متغير هدايت از اين 



 ٨٣

را   ورزش  و تعميم  توسعه  تواند ميزان مي) >٠١/٠P( تر از جدول بزرگ  باال و تي 

  .شود ييد ميأت  نتايج  به  توجه با  تحقيق  فرضية  پس. كند وييپيشگ

  



 

 ٨٤

  مديران  در بين  و برآورد آن  استان  هاي آموزشگاه ورزش  و تعميم  و توسعه  مديران  ريزي برنامه  بين  رابطة_ ٨ جدول

   ورزشي  و همكاران

    همکاران/برنامه ريزی 

  نضريب همبستگی پيرسو ضريب تعيين بتا تی

 مديران/ برنامه ريزی  ٣٣٢/٠∗∗ ١٠٨/٠ ٣٣٢/٠  ٦ / ٦٨٠∗∗

∗∗ ۰۱/۰ P< دو سويه   

  

   ٨از جدول  حاصل   نتايج

در  ورزش  و تعميم  و توسعه  مدارس  مديران  ريزي برنامه  بين  اينكه  به  توجه  با  

رد وجود دا  داري و معني  مثبت  همبستگي  شرقي  آذربايجان  استان  هاي آموزشگاه

)٠١/٠P>(باال و   بتاي  سبب  به  متغير مستقل  عنوان  به  ريزي متغير برنامه  ، بنابراين

را   ورزش  تعميم و   توسعه  تواند ميزان مي) <٠١/٠P(در حد   تر از جدول بزرگ  تي

  .شود ييد ميأت  تحقيق  فرضية  كند، پس پيشگويي

  

  در بين  و برآورد آن  استان  هاي آموزشگاه  ورزش  و تعميم  عهو توس  ديران م سازماندهي  بين  رابطة_ ٩ جدول

   ورزشي  و همكاران  مديران

    همکاران/ساماندهی 

  ضريب همبستگی پيرسون ضريب تعيين بتا تی

 مديران/ ساماندهی  ٢٨٧/٠∗∗ ٠٨٠/٠ ٢٨٧/٠ ٦٨٥/٥∗∗

∗∗ ۰۱/۰ P< دو سويه   

   

  ٩  از جدول  حاصل  نتايج



 ٨٥

در   ورزش  و تعميم  و توسعه  مدارس  مديران  سازماندهي  بين  اينكه  به  توجه  با  

وجود دارد   داري و معني  مثبت  همبستگي  شرقي  آذربايجان  استان  هاي آموزشگاه

)٠١/٠> P( باال و   بتاي  سبب  به  متغير مستقل  عنوان  به  متغير سازماندهي  ، بنابراين

را   ورزش  و تعميم  توسعه  تواند ميزان مي) <٠١/٠P( تر از جدول بزرگ  تي

  .شود مي  پذيرفته  تحقيق  فرضية  پس. كند پيشگويي

  

  در بين  و برآورد آن  استان  هاي  آموزشگاهشورز  و تعميم  و توسعه  مديران  و كنترل  نظارت  بين  رابطة _ ١٠ جدول

   ورزشي  و همكاران  مديران

    همکاران/نظارت و کنترل

  ضريب همبستگی پيرسون ضريب تعيين بتا تی
 مديران/ نظارت و کنترل ٣٤٤/٠∗∗ ١١٦/٠ ٣٤٤/٠ ٩٣٧/٦∗∗

∗∗ ۰۱/۰ P< دو سويه   

  

  ١٠ از جدول  حاصل   نتايج

در   ورزش  و تعميم  و متغير توسعه  مدارس  مديران و كنترل  متغير نظارت   بين  

وجود دارد   داري و معني  مثبت  همبستگي  شرقي  آذربايجان  استان  هاي آموزشگاه

)٠١/٠> P( ورزش  و تعميم  تواند متغير توسعه مي  و كنترل  متغير نظارت  ، بنابراين 

  .شود ييد ميأت  نتايج  به  توجه با  حقيقت  فرضية  ، پس)<٠١/۰P(را برآورد  كند  

  

 در بين  و برآورد آن  استان  هاي آموزشگاه  ورزش  و تعميم  و توسعه  مديران  عملي  اطالعات  بين  رابطة_ ١١ جدول

   ورزشي  و همكاران  مديران 

    همکاران/اطالعات عملی 

  ضريب همبستگی پيرسون ضريب تعيين بتا تی

 مديران/ اطالعات عملی  ٢٦٤/٠∗∗ ٠٦٧/٠ ٢٦٤/٠ ١٧٦/٥∗∗



 

 ٨٦

∗∗ ۰۱/۰ P< دو سويه   

  

  ١١   جدول از  حاصل   نتايج

  هاي در آموزشگاه  ورزش  و تعميم  و توسعه  مدارس  مديران  عملي  اطالعات   بين  

). >٠١/٠P(وجود دارد   داري و معني  مثبت  همبستگي  شرقي  آذربايجان  استان

  باال و تي  بتاي  سبب  به  متغير مستقل  عنوان  به  عملي  متغير اطالعات  همچنين

را   ورزش  و تعميم  توسعه  تواند ميزان مي) >٠١/٠P(  تر از جدول بزرگ

  .شود ييد ميأنيز ت  تحقيق  فرضية  كند، پس پيشگويي



 ٨٧

  در بين  و برآورد آن  استان  هاي آموزشگاه  ورزش  و تعميم  و توسعه  مديران  علمي  اطالعات  بين  رابطة_ ١٢ جدول

   ورزشي  و همكاران  مديران

    همکاران/اطالعات علمی

  تگی پيرسونضريب همبس ضريب تعيين بتا تی

 مديران/ اطالعات علمی ٢٧٨/٠∗∗ ٠٧٥/٠ ٢٧٨/٠ ٤٨٠/٥∗∗

∗∗ ۰۱/۰ P< دو سويه   

  ١٢  جدول از  حاصل   نتايج

  هاي در آموزشگاه  ورزش  و تعميم  و توسعه  مدارس  مديران  علمي  اطالعات   بين  

). >٠١/٠P(وجود دارد   داري و معني  مثبت  همبستگي  شرقي  آذربايجان  استان

بزرگتر از   باال و تي  بتاي  سبب  به  مستقل  عنوان  به  علمي  متغير اطالعات همچنين

 پس. كند را پيشگويي  ورزش  و تعميم توسعه  تواند ميزان مي) P >٠١/٠(  جدول

  .شود ييد ميتأ  تحقيق  فرضية 

  

   گيري و نتيجه    بحث

،  ، راهنمايي ابتدايي  دارسم  مديران  نقش  منظور بررسي  به  پژوهش   در اين  

 پس  طور كلي  شد و به  در نظر گرفته  شاخص  هر كدام  و تعميم  در توسعه  متوسطه

،  ابتدايي مدارس  مديران  نقش  كه  گرفت  نتيجه  توان ها مي پرسش  كلية از بررسي 

رسد   مينظر  به.  است  يكسان  و تعميم  توسعه  به  نسبت  استاني  ، متوسطة راهنمايي

  توسعه  به  نسبت  مديران  در نگرش  كننده متغير تعديل  عنوان  را به  فردي  هاي تفاوت

  .مدنظر باشد  و تعميم

با   مشاركتي  مديريت(  رهبري  سبك  مستقل  متغيرهاي  ها بين و تحليل   در تجزيه  

  ضريبمدار با  وظيفه  مديريت   و براي r = ٢١٣/٠درصد و  ٩٩  احتمال  ضريب

، )r =٣٤٤/٠( ، هماهنگي)r=١٩٦/٠(  گيري ، تصميم )r=١١٦/٠درصد و  ٩٥  احتمال



 

 ٨٨

، )r=٢٨٧/٠(  ، سازماندهي)r =٣٣٢/٠(  ريزي ، برنامه )r  =١٨١/٠( و رهبري  هدايت

و ) r=٢٧٨/٠( عملي ، اطالعات)r =٢٦٤/٠( علمي ، اطالعات)r=٣٤٤/٠(  و كنترل  نظارت

در حد   ، همبستگي استان  هاي آموزشگاه  ورزش  و تعميم  توسعه  يعني  متغير وابسته

)٠١/٠P< (متغير مستقل  عنوان  ها به از شاخص  يك هر  همچنين. شود مي  مشاهده 

و   توسعه  ، ميزان )P >٠١/٠(  تر از جدول بزرگ  باال و تي بتاي  سبب  به  پژوهش  اين 

 مديران  نقش  بين  دهد كه مي  نشان  لهمسئ  اين. كنند و برآورد مي  را پيشگويي  تعميم

. وجود دارد  و بااليي  مثبت  همبستگي  ورزش  و تعميم  و توسعه) مذكور   شاخص٩( 

 و تعميم  توسعه  افزايش  مذكور سبب  در متغيرهاي  صحيح  ديگر، افزايش  عبارت  به

 و تعميم  متغير فوق  بين  همبستگي  براي  شده  مقادير محاسبه. شود مي  ورزش

  . است  آمده در جداول  ورزش 

 هاي آموزشگاه  ورزش  و تعميم  و توسعه  مديران  نقش  بين  اينكه  به  توجه  با  

 ٠١/٠(باال   بتاي  سبب  متغيرها به  اين  وجود دارد و چون  داري معني  رابطة  استان 

P< (گرفت  نتيجه  توان مي  پس. را دارند  و تعميم  و برآورد توسعه  پيشگويي  توانايي 

 استان  هاي آموزشگاه  ورزش  و تعميم  در توسعه  مدارس  مديران  نقش  كه 

و   و توسعه  متغير قدرت  يعني  در مورد پنجم  فقط.  ثر استؤم  شرقي  آذربايجان 

 همچنين. شود نمي  ديده  همبستگي  نوع  ، هيچ استان  هاي آموزشگاه  ورزش تعميم

 و تي  پايين بتاي  سبب  به  پژوهش  اين  متغير مستقل  عنوان  به  قدرت  شاخص 

  .كند و برآورد نمي  را پيشگويي  و تعميم  توسعه  ميزان  تر از جدول كوچك

در   افزايشي  نوع  هيچ  سبب  در متغير قدرت دهد افزايش مي  نشان  مسئله   اين  

  برايزير  جدول به  توجه با  شده  مقادير محاسبه. گردد نمي  ورزش  و تعميم  توسعه
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درصد و   ٩٩ احتمال  با ضريب  ورزش  و تعميم  و توسعه متغير قدرت  بين  همبستگي

١٠٢/٠= r است  .  

 هاي آموزشگاه  ورزش  و تعميم  و توسعه  مديران  قدرت  بين  اينكه  به  توجه  با  

 توانايي پايين بتاي  سبب  به  تمتغير قدر  وجود ندارد و چون  داري معني  رابطة  استان 

  : گرفت  نتيجه  توان مي   ندارد، پس را  و تعميم  و برآورد توسعه  پيشگويي 

  .دو متغير با همديگر تضاد دارند  اين. ١ 

  استان  هاي آموزشگاه ورزش  و تعميم  در توسعه مدارس  مديران  قدرت. ٢ 

  . ثر نيستؤم  شرقي  ذربايجانآ

،  در مدارس  و تعميم  توسعه  به  بهتر نسبت  ايجاد نگرش  گر، براي از نظر پژوهش  

و   ، دلسوز، متعادل متعهد، شايسته  افرادي  عهدة  به  مدارس  مديريت  كه  است  الزم

 دورة  همچنين. شود  گذاشته  و جامعه  ورزش  به  آگاه  و حداقل  تجربه مدير و با

 با ورزش  آشنا كردن  در جهت  مديران  زشآمو  را براي  خدمت  ضمن  كارآموزي 

  و تعميم  وجود آيد و بدانند توسعه  به  در مديران  سازند تا تغيير نگرشي  فراهم 

و با   است  متفاوت  در ذهنشان  ديگر منقوش  هاي و تعميم  با توسعه  مدارس  ورزش

 ود را در جهتخ معلمان  عملكرد ورزشي  خود در سازمان مديريتي  كارايي  افزايش

 و پرورش  ، اگر آموزش بر آن  عالوه. آورند  فراهم  ورزش  بهتر از رنگ  وري بهره 

بهتر   بدهد، آنان  مدارس  مديران  به  مديريتي  وظايف  را در زمينة  اختيار و اقتدار الزم 

 تعميمو   توانند توسعه بهتر مي  مديراني  دهند و چنين  خود را انجام  توانند وظايف مي

خود و  شخصي  و خشنودي  رضايت  هم  وجود آورند كه  به را در سازمان  قوي 

در   و تسريع  تسهيل  سبب  شود و همچنين مي  فراهم  ورزشي  بهتر معلمان  كارايي هم

  .شود ، مي است  عملكرد سازماني  همان  كه آموزش  اهداف  به  دستيابي



 

 ٩٠

 ورزش  ، معلمان و مسئوالن  شود مديران ، پيشنهاد مي رهبري  سبك   در زمينة  

  در مقاطع  بخصوص(كار گمارند  به  و كارامدي  تخصص  به  توجه با خود را  مدرسة 

را   الزم  اختيارهاي  مشاركت  واژة  كارها با در نظر گرفتن تفويض  و هنگام)  ابتدايي

  .بدهند  كناركنان  به

و   ديگران  از آرا و نظرهاي  ديرانشود م پيشنهاد مي  گيري  در مورد تصميم  

 و مشكالت  مسايل  حل  براي  كه  كنند و از كساني  استفاده  ورزشي  معلمان  بويژه

  در حل  كه  از افرادي  حمايت  چون. كنند دهند، حمايت ميئه ارا  مناسبي  هاي حل راه 

را   آنان  تعهد و تعلقاند،  سهيم  گيري دهند و در تصميم مي ئه ارا  هايي حل راه  مسايل

  .كنند بيشتر مي  مدرسه  به

و  سازماني  نيروهاي  كلية مدارس  شود مديران پيشنهاد مي  هماهنگي   دربارة  

كنند،   هماهنگ  مدرسه  اهداف  به  دستيابي  را براي)  آموزان اوليا، دانش(  غيرسازماني

كند و عملكرد   چندان  دورا  مديريت  تواند قدرت نيروها مي  كردن  جمع  چرا كه

 آموزان دانش  بين  ايجاد ارتباط  در جهت  مديران  دهد و در ضمن  را افزايش  مديريتي

  .كنند كوشش تعامل  از طريق  همكاري  استعدادها و تقويت  و كشف  شناخت  براي 

و   و توسعه  قدرت  بين  اي همبستگي  نوع  هيچ  اينكه  به  باتوجه  قدرت   درخصوص  

 و به  پرهيز كرده  از جبر و ديكتاتوري  شود مديران پيشنهاد مي. نشد  ديده  تعميم

كنند در   باشند و سعي  داشته  در امور توجه  همكاران  كردن  اختيار و سهيم  تفويض 

 را مد  زيردستان  به  و آزادي  گيري تصميم  ، قدرت و تحليل  تجزيه  مورد قدرت  اين

 قدرت  را به  گروهي  امور، قدرت  بهتر شدن  چه هر  براي  در نهايتنظر قرار دهند و 

  .دهند  ترجيح فردي 
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 و از جمله  كاري  هاي گروه  بايد با تشكيل  ، مديران و رهبري  هدايت   در زمينة  

 هاي را از گروه  و تعميم  ، توسعه ورزشي  هاي و انجمن  ورزشي  شوراهاي  تقويت 

در   و تعميم  توسعه  در جهت  معلمان خود را از   و انتظارهاي  كرده  شروع  كوچك 

 با مسئوالن  مناسب  ارتباط  ، با برقراري در ضمن. سازند  مشخص  تحصيلي سال  اول

  .وجود آورند  آنها به  را در بين  الزم  هاي ، انگيزش گروه  هدايت  ، ضمن ورزشي 

ها،  فعاليت  ريزي در برنامه  انشود مدير پيشنهاد مي  ريزي  در مورد برنامه  

 خود جدول  هاي برنامه  انجام  كار خود قرار دهند و براي  را سرلوحة  بندي اولويت

 همبستگي  به  با توجه  در ضمن. شود  جلوگيري  وقت  كنند تا از اتالف  كار تنظيم 

 تحقق  هتدر ج  مديران  ورزش  و تعميم  توسعه  و افزايش  ريزي برنامه  بين  مثبت 

  اهداف  تحقق را براي  ورزشي  همكاران  منطقي  هاي ريزي ، برنامه بدني تربيت  اهداف 

را   الزم  هاي بيني و پيش  ، امكانات آن  و تعميم  توسعه  از جمله  و ورزش  بدني تربيت

  .مدنظر قرار دهند

  توجه ورزشي  معلمان  ابتكار و نوآوري  بايد به  ، مديران سازماندهي   درخصوص  

 منابع  كلية و در اختيار گذاشتن  و تهيه  كار مناسب  ، با تقسيم در ضمن. باشند  داشته

 عموميت  ، به برنامه فوق  و ساعات  بدني تربيت  درس  مورد نياز در ساعات  و امكانات 

  .بپردازند  آموزان ساير دانش  مند كردن و عالقه  ورزش  دادن 

،  كنترلي خود  فرهنگ  كنند با ترويج  سعي  ، مديران  كنترلو  نظارت   در زمينة  

  براي  كنترلي خود  از روش  مديران  كه  زيرا زماني. كنند خود را كنترل  سازمان

 هاي و تفكر در رفتار و ارزش  با تعمق  كنند، همكاران مي  خود استفاده  همكاران

 كنترلي دانند و چنين مي  وظايف  امانج  به  ، موظف خود را از درون  آن  به  مربوط 

  .ثر باشدؤم  يتتواند در عملكرد مديري مي 
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 ميزان  افزايش  ضمن  ورزش  شود مسئوالن پينشهاد مي  علمي   در مورد اطالعات  

، در  بازآموزي  هاي كالس  از طريق  ورزش  معلمان  ، تحصيالت و معلومات  دانش 

  هاي تالش  يايابتد  سردر مدا  بويژه  ورزشي  متخصص  نيروهاي كارگيري  به  زمينة

  .دهند  ادامه  با جديت  الزم

 ورزش  رسد مسئوالن نظر مي  و به  ، الزم عملي  اطالعات   در خصوص  

 توسعه  ورزشي  هاي آنها در كانون  را با گماردن  ورزش  معلمان  عملي  هاي مهارت 

  .مجهز سازند  و عمل  لمع  هر دو سالح   به را  معلمان دهند و همة 

 صراف وحيد ساري  آقاي خود را از جناب تشكر و سپاس  دانم مي  الزم   در خاتمه  

 دانشگاه  بدني تربيت  دانشكدة  محترم  رياست  يوسفي  ، دكتر بهرام استاد ناظر طرح 

 هدانشگا  بدني تربيت  مدير گروه  ، دكتر جعفري فراوان  هاي تشويق  دليل  به  رازي 

  فرمودند و نيز از كلية  مرا ياري  همواره  تبريز كه  و تربيت  تعليم  تبريز و پژوهشكدة 

شدند،   زحماتي  متحمل  مقاله  اين و چاپ  در بررسي  كه  حركت  نشرية  اندركاران دست

  . خواهانم سالمتي  عزيزان همة براي و از خداوند متعال  كنم  اعالم
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