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 چکيده
 سازمانی سالمت بر آن ریتأث و مدیران فراشناخت توانایی بررسیبا هدف  حاضر پژوهش

 بوده یاسهیمقا -علیتوصیفی از نوع  پژوهش، روش است.متوسطه صورت گرفته  مدارس

 سال شهرستان المرد در متوسطه مدارس معلمان و مدیران تحقیق کلیه آماری جامعه است.

انجام  ایمرحله ایخوشه گیری به شیوه تصادفینمونه .ه استبود 5931-5931تحصیلی 

پرورش و اخذ مجوز از بین مدارس متوسطه شهرستان  با مراجعه به آموزش وشد. ابتدا 

 برای معلم 1 مدرسه هر از و مدرسه 51 این مدیران تمام و مدرسه انتخاب شد 51المرد 

 تسالم به مربوط اطالعات گردآوری جهت .شدند گرفته نظر در هاپرسشنامه به یدهپاسخ

 از مدیران فراشناخت توانایی از آگاهی برای و همکاران و هوی پرسشنامه از سازمانی

 استفاده کرونباخ آلفای از پایایی یمحاسبه جهت .شد استفاده دنیسون و اسکراو پرسشنامه

 تحلیل گرفت. برای قرار تأیید مورد هاپرسشنامه محتوایی پایایی و روایی است که شده

تک نمونه  t نظیر آمار استنباطی از و انحراف معیار و میانگین نظیر توصیفی آمار از هاداده

 سالمت وضعیت است که آن از حاکی نتایج پژوهش شد. استفادهمستقل  یهاگروه tو 

 اشناختفر توانایی بین. همچنین است باالتر متوسط ارزش از فراشناخت توانایی و سازمانی

 وجود یداریمعن تفاوت آماری نظر از پایین و باال سازمانی سالمت دارای مدارس در مدیران

 فراشناخت مدیران و سالمت سازمانی یهاییتوانابنابراین اهمیت و ضرورت توجه به  .ندارد

  .شودمشاهده میمدارس  در

 .فراشناخت، مدارس متوسطه دوره اولسالمت سازمانی،  :يديکل واژگان 
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  3 سيدعابدین خدا دادي سنگتراشانی،  2 اسماعيل نوربخش وال شدي،  1 پروانه دودمان

 .روانشناسی، دانشگاه پیام نور علمی، دانشکده علوم تربیتی و ئتیهعضو  5
 .مدرس دانشگاه 1
 .مدرس دانشگاه 9
 

 نام نویسنده مسئول:
 پروانه دودمان

آن بر سالمت سازمانی  ريتأث و مدیران فراشناخت توانایی بررسی

 شهرستان المردمتوسطه مدارس 
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 مقدمه
 این ،ندیآفریم جدیدی یهایازمندین و هادانش که تحوالتی روبروست؛ یدرپیپ و عظیم تحوالت با یکم، و بیست قرن در جهان

 این اب مستقیم ارتباط که نهادهایی جمله از. کندیم ترنیسنگ را اجتماعی یهاسازمان و نهادها وظایف و مسئولیت بار روز به روز تحوالت

 (.5931، یآبادوسفی؛ نقل از 5931 نادری، میر و نوربخش) است« پرورش و آموزش» شود هماهنگ تحوالت این با باید لزوماً و تحوالت دارد

اساس و زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه است، که امروزه در اغلب کشورها  عنوانبهآموزش و پرورش 

 یتوجهقابلبخش  کهییازآنجا. دهدمی اختصاص خود به دفاعی امور از پس را دولتی بودجه بیشترین و شودصنعت رشد قلمداد می عنوانبه

یک نظام اجتماعی حساس و مهم، از جایگاه خاصی برخوردارند.  عنوانبه مدارس گیردآموزش و پرورش در مدارس صورت می یهاتیفعالاز 

  سالم و پویایی باشند. یهاسازمانبه نحو احسن انجام دهند که  هاستآنتوانست وظیفه خطیری را که به دوش  مدارس در صورتی خواهند

 پرورش و آموزش مسائل و مشکالت رفع همچنین و محیطی تغییرات با هماهنگی میزان بررسی و مدارس در سازنده تحوالت ایجاد برای

 مدارس اجتماعی جو سنجش مشهور برای نظری یهاچهارچوب از یکی .شود شناخته اجتماعی سیستم این بیرونی و درونی محیط باید

 .(5931 مقدم، عزیزی) است «سازمانی سالمت»

مایلز سالمت سازمانی عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای  به نظر

است و شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به  یاتازهسازگاری بیشتر. ازنظر الیدن و کلینگل سالمت سازمانی یک مفهوم تقریباً 

در آنجا بمانند و کار کنند و خود افرادی  خواهندیم. یک سازمان سالم جایی است که افراد گرددیمهبود سازمان و رشد و ب مؤثرطور 

به کار را در معلمان به وجود آورده و از این طریق اثربخشی  یمندعالقهبنابراین، مدارس سالم موجبات انگیزش و  باشند. مؤثرسودمند و 

دیگر، جو سازمانی سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه باالی آنان و بالطبع باعث افزایش کارایی  یطرف از .برندیمخود را باال 

 (.5931)جاهد،  شودیمکه افزایش کارایی معلمان به نوبه خود عامل مهمی در افزایش اثربخشی مدرسه محسوب  شودیممعلمان 

 ،شود پرداخته آن به شده سعی نیز تحقیق این در و است اهمیت حائز آن به توجه سازمانی سالمت مفهوم کنار در که مهمی مطلب

 باید آن انجام برای که دارند وظایفی مدارس در مدیران .است مدارس در سالمت سطح ارتقای و ایجاد اصلی عامل عنوانبه مدیریت نقش

 رجوعارباب و مدرسه اعضای نیازهای نیتأم جهت در و بفهمند مشخص طوربه را مدرسه اهداف و فردی بین روابط و سازمانی یهانقش

 هدف جهت در را مخرب نیروهای بتواند تا نماید قادر خارجی و داخلی نیروهای با زیآمتیموفق برخورد به را مدرسه سازمان و کنند تالش

 رد(. 5933)نقل از شریفی و آقاسی،  کند تضمین را آن حیات یادامه و سودمندی مدرسه، اهداف نیتأم با کرده، هدایت سازمان اصلی

 برای تالش راستا همین در(. 5931 حسینی،) بود خواهند تراثربخش باشند بیشتری و بهتر یهاییتوانا و دانش دارای که مدیرانی نتیجه

 رایب باال کیفیت با پرورش و آموزش از برخورداری لزوم اجتماعی، پیچیده تغییرات با آموزشی یهانظام سازگاری و سازمانی سالمت حفظ

 نیترمهم به و شده خارج اداری امور مسئول و ساده کارمند مقام از مدارس مدیران که کندیم ایجاب انسانی تبادالت شدنیجهان و همه

 ررهب عنوانبه مدیر نقش به توجه اخیر یهاسال در. گردند مبدل مدرسه در آموزان دانش تحصیلی موفقیت و آموزشی نظام نوسازی عامل

 آموزش ریزان برنامه کار که است گردیده سبب مدرسه پرورشی و آموزشی یهابرنامه موفقیت و تحول و تغییر عامل نیترمهم و آموزشی

 انمدیر یسازآماده برای کارآمدتر رویکردهای یوجوجست و آموزشی یهابرنامه در دنظریتجد به ریزان برنامه و گیرد قرار سؤال زیر مدیران

 ،مدیریت آموزش یهایریگجهت و آموزشی مدیریت به مربوط بحث در( 5931 بازرگان، از نقل به ،5333) فورتن .(5931 بازرگان،) بپردازند

 -9؛ عملی یحوزه عنوانبه آموزشی مدیریت -1؛ علمی یحوزه عنوانبه آموزشی مدیریت -5: دهدیم ارائه را مدیران آموزش دیدگاه سه

 دیدگاه در. شودیم محسوب علمی یارشته آموزشی مدیریت اول دیدگاه در .یاحرفه مسائل شناخت یحوزه عنوانبه آموزشی مدیریت

 .است عملیاتی یهامدل و مدیریت یهاروش کسب بر دیتأک و است خاص یانهیزم در ییهاتیفعال یمجموعه شامل آموزشی مدیریت دوم،

 که تاس یاحرفه عمل یک کسب بر دیتأک و شودیم مطرح یاحرفه مسائل تحلیل یحوزه عنوانبه آموزشی مدیریت سوم دیدگاه اساس بر

 اول، دیدگاه در. است عمل و نظریه بین ذهنی یارابطه ایجاد پی در دیدگاه این .است استوار دو هر فرد، تجربیات و علمی اطالعات یهیپا بر

 سوم دیدگاه در و است مطرح مدیران آموزش رویکردهای عنوانبه خاص عملیاتی الگوهای کسب دوم دیدگاه در ؛هاهینظر و مفاهیم کسب

 راهبردهایی و شناخت بر فعال نظارت از عبارت را فراشناخت (5333) زیمرمن .(5931 )بازرگان، است مدنظر مدیران فراشناختی فرایندهای

 دهدیم را دخو شناختی جریان بر تسلط توانایی مدیر به آگاهی این. دیآیم عمل به شناخت از یترنهیبه یاستفاده هاآن طریق از که دانسته

 و ختیفراشنا ذهنیت با سازمانی تیم یا مدیر که معناست این به رویکرد این. ببیند تدارك را خود طرح هاتیوضع با متناسب تواندیم و

 ودخ در را باور این کرده، برخورد موضوع و مسئله یک عنوانبه دارد، سروکار هاآن با که عینی یهاتیموقع با پژوهشگر یک همانند نوآوران

 و حاصل نتایج و بگذارد اجرا به را آن و کند پیدا یحلراه خود، کار کیفیت به بخشیدن ارتقاء یا مشکل حل برای تواندیم که کندیم ایجاد

 .(5931 ،و همکاران یآبادوسفینقل از ) نماید منعکس را آن نتایج و ارزشیابی را مؤثر
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ی در تبدیل جوامع سنتی به صنعت افتهیمیتعل و ماهر انسانی نیروی که دهدتاریخچه تحول و توسعه جوامع صنعتی نشان می مطالعه

سد راه توسعه و پیشرفت خصوصاً در کشورهای جهان سوم، کمبود نیروی انسانی واجد  نیترمهم و دارد مهمی و العادهفوق ریتأثپیشرفته 

رورش پویا قابل حل است و آموزش و پرورش پویا، محتاج مدارس تعلیم و تربیت صحیح و متخصص است. رفع این نقص از طریق آموزش و پ

جهان کنونی، بسیاری از  یهاضرورت .برخوردارند ایت ویژهنظام آموزشی از اهمی یهاستمیس خرده عنوانسالم است. مدارس سالم به

ا رها ناسودمند کار ر یهاراهآن داشته است تا نظام آموزش و پرورش خود را پیوسته بررسی، تحلیل و نقد کنند و  کشورهای پیشرفته را بر

با توجه به اهمیت توانایی  جهان کنونی و آینده نه چندان دور را برپا دارند و کارآمد گردند. یهاضرورتهای نو و سازگار با سازند و شیوه

 توانایی فراشناخت مدیرانبه بررسی اینکه که  ه استدر تحقیق حاضر سعی شد ،مدارسفراشناخت در مدیران و همچنین سالمت سازمانی 

 پرداخته شود.است یا خیر؟  اررگذیتأثمتوسطه شهرستان المرد بر سالمت سازمانی مدارس 

عنوان  های مدیران با سالمت سازمانی مدارس متوسطه شهرستان جیرفتبررسی رابطه مهارت( در پژوهشی با عنوان 5931) شاهرخی

مدیران و سالمت سازمانی مدارس رابطه وجود داشت. بین مهارت انسانی مدیران و سطح نهادی سالمت سازمانی  یهامهارتین کرد که ب

مدارس دخترانه و پسرانه به لحاظ  رابطه وجود داشت. بین مهارت ادراکی مدیران و سطح اداری سالمت سازمانی رابطه وجود داشت. بین

زمانی مدارس دخترانه بیشتر از مدارس پسرانه بود. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان سالمت سازمانی تفاوت وجود داشت و سالمت سا

 بررسی( در پژوهشی با عنوان 5931مرزنگ و عیسوی ).  داد که فقط مهارت ادراکی مدیران توانست سالمت سازمانی مدارس را تبیین کند

 در یاکنندهنییتع نقش نشان دادند که فراشناخت کودك مهدهای مدیران در هوشیاری فراگیر و یامقابله راهبردهای با فراشناخت رابطه

 .دارد مهدکودك مدیران هوشیاری و یامقابله راهبردهای

 با اضطراب امتحان در دانش ییگراکمالرابطه توانایی فراشناخت و  عنوان ( در پژوهشی با5939) و پاکدامن دستجردی ،پرتوی فر

آموزان عادی و تیزهوش رابطه منفی و  بین توانایی فراشناخت با اضطراب امتحان در دانش نشان دادند که آموزان دختر تیزهوش و عادی

 ستد بهآموزان عادی و تیزهوش تفاوت معناداری  انطباقی و غیر انطباقی با اضطراب امتحان در دانش ییگراکمالبین . معنادار مشاهده شد

معناداری بیشتر بود ولی میانگین نمره  طوربهآموزان تیزهوش نسبت به عادی  ناخت در دانشهمچنین میانگین نمره توانایی فراش. آمد

عناداری م طوربهآموزان تیزهوش  آموزان عادی نسبت به دانش انطباقی و غیر انطباقی و میانگین نمره اضطراب امتحان در دانش ییگراکمال

 آموزشی مراکز در عملکردی یهاشاخص و سازمانی سالمت یرابطههشی با عنوان ( در پژو5931براتی مارنانی و همکاران ). بود بیشتر

 یهاشاخص از یک هر با سازمانی سالمت بین یطورکلبهبیان کردند که  5931تهران در سال  پزشکی دانشگاه علوم به وابسته درمانی

 انتقادهای و پیشنهادها پذیرای باید سازمان در مدیران سازمانی سالمت بردن باال منظوربه. نداشت وجود آماری معنادار ارتباط عملکرد

 یادگیری، لحاظ از که آورند فراهم را محیطی سازمان در کل در و کنند کار رؤسایشان با یخوببه بتوانند باشند، رجوعارباب و کارمندان

ه نشان دادند ک سازمانی سالمت با مدیران عملکرد بین رابطه ( در پژوهشی با عنوان بررسی5933شریفی و آقاسی ) .باشد جدی و منضبط

 و ارتباطی وظایف ینهیزم در مدیران عملکرد. دارد وجود سازمانی سالمتو  مدیران عملکرد یهامؤلفههر یک از  بین یداریمعن ارتباط

تحقیقی تحت عنوان بررسی  (5931تقی نسب ) .است متوسط حد در اطالعاتی وظایف ینهیزم در اما .باشدمی متوسط از باالتر یریگمیتصم

بین سبک  انجام داد. نتایج نشان داد که میکررباطرابطه سبک رهبری مدیر با سالمت سازمانی در مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهرستان 

در سه سطح نهادی،  هاآنوجود دارد. بین سبک رهبری مدارس و سالمت  یداریمعنرابطه  هاآنرهبری مدیران مدارس و سالمت سازمانی 

 سازمانی سالم محیط میان که است آن مبین( 1111) همکارانش و 5رونی جدید مطالعه یهاافتهی .وجود دارد یداریمعناداری و فنی رابطه 

 در را هاسازمان سالمت و موفقیت رمز( در پژوهشی 1111) 1باکال. دارد وجود مستقیم یارابطه مدیر عملکرد نحوه با معلمان اثربخشی و

 فعالیت و کار در ارتباطات ایجاد به افراد تمایل -الف از اندعبارت سازمانی سالمت منابع. کندیم بیان سازمانی سالمت منابع بررسی

 یادگیری نظام یک استقرار و سیستمی تفکر یادگیری و سیستمی تفکر شامل که دانش مدیریت یادگیری منابع -ب (،ارتباطات مدیریت)

 آشکار و ساده صورت به مدیریت یهاستمیس ارزیابی و بهبود به هاسازمان تمایل -، جباشدیم (یادگیرنده یهاسازمان) هاسازمان در مستمر

 هر در سازمانی سالمت شورای و جلسات تشکیل با یسازسالم و بهبود و شکل تغییر و هاستمیس مجدد طراحی شامل که( تغییر مدیریت)

 سازمانی سالم فضای به بخشیدن بهبود برای مدیران پیشنهادی اصالحات موفقیت که دریافتند (1119) 9دتنو و مورفی .باشدیم نهادی

 .است معلمان با او میان جویانه مشارکت رابطه برقراری به منوط

 وحسط تمام در را اجتماع جانبههمه باروری و توسعه تواندیم پرورش و آموزش که کرد بیان گونهنیا توانیم را تحقیق انجام ضرورت

 یسازمان سالمت وضعیت مطالعه .نیست آموزشی یهاطیمح دقیق و علمی شناخت جز یاچاره پیشرفت، و توسعه برای .باشد داشته دنبال به

                                                           
1 Roney 
2 Bacal 
3 Murphy and Datnow 
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 دانش تحصیلی پیشرفت مدرسه، اثربخشی کننده ینیبشیپ بلکه ،دارد اهمیت آن یهاییایپو و کار شرایط فهم لحاظ از تنهانه مدرسه

 اطالع همچنین(. 5931 بند، )عالقه است مدرسه مدیر و همکاران به معلمان اعتماد و معلمان انسانی کارکنان،گرایش سازمانی تعهد آموزان،

 در که شده باعث هاسازمان کنونی وضعیت در خالق ریغ و سطحی یهاقضاوت به عادت و فراشناختی تفکر یهاوهیش از کارکنان اندك

)نقل از  کنند عادت داشته یروزمرگ جنبه که عملکردهایی و هاروش به عادت و اجرا غیرقابل و تکراری کارهای به افراد موارد از بسیاری

 چراکه ندارند یمؤثر یاستفاده سازمانی سالمت نیتأم و اهداف تحقق برای توانایی این از گریدعبارتبه(. 5931 ،و همکاران یآبادوسفی

 تنداش با. باشند مؤثر امور انجام آغازگر خود و شوند برخوردار یخودکنترل نوع یک از مدیران که شودیم باعث فراشناختی تفکرات وجود

 که کندیم قادر را افراد فراشناخت توانایی .داشت خواهند را بهتری یهادهیا و تفکرات ارائه و تحلیلگری قدرت مدیران فراشناختی تفکرات

 این و نندک استفاده متغیر شرایط با برخورد و مشکالت حل برای آن از که باشند دانشی دنبال به و دهند تطبیق محیطی شرایط با را خود

 توجه با .است فراوان اهمیت حائز موارد این مدیران برای که دارد هاامیپ ادراك و اجتماعی روابط ایجاد مسئله، حل در مهمی نقش توانایی

، گرفتهن قرار پژوهشگران موردتوجهمدارس دوره متوسطه اول  سازمانی سالمت بر رگذاریتأث متغیرهای از یکی عنوانبه فراشناخت اینکه به

 لذا .است گرفته شهرستان المرد صورتسطه ومدارس مت سازمانی سالمت بر مدیران فراشناخت توانایی یبررس منظوربه حاضر پژوهش

 :است بوده زیر یهاسؤالبررسی  درصدد حاضر پژوهش

 است؟ وضعیتی چه در مدارس سالمت سازمانیو  مدیران فراشناخت توانایی -5

 دیرانم فراشناخت توانایی ینمره از بیشتر هستند باالیی سازمانی سالمت دارای که مدارسی مدیران فراشناخت توانایی ینمرهآیا  -1

 ؟هستند یترنییپا سازمانی سالمت دارای که است مدارسی

 

 روش تحقيق
پژوهش  این آماری جامعه .باشدیم یاسهیمقا -علیتوصیفی از نوع  پژوهش، روش لحاظ ازهدف، کاربردی و  نظر ازپژوهش حاضر 

گیری نمونه باشند.می خدمتمشغول به  31-31که در سال تحصیلی  باشدیمشهرستان المرد متوسطه  مدارس معلمان و مدیرانکلیه   شامل

 51پرورش و اخذ مجوز از بین مدارس متوسطه شهرستان المرد  انجام شد. ابتدا با مراجعه به آموزش و ایمرحله ایخوشه تصادفیبه شیوه 

شدند و پرسشنامه در نظر گرفته  هاپرسشنامهبه  یدهپاسخمعلم برای  1مدرسه و از هر مدرسه  51و تمام مدیران این  مدرسه انتخاب شد

 گردید.ها اجرا بر روی آن

ت سالم یهاپرسشنامهتوانایی فراشناخت مدیران و سالمت سازمانی مدارس متوسطه به ترتیب از سنجش  منظوربهدر این پژوهش 

 ستفاده شده است.ا (5331) دنیسون و اسکراو( و آگاهی فراشناخت 5331) همکاران و هویسازمانی 

 و هوی توسط که است یسؤال 11پرسشنامه  یک 1سازمانی سالمت پرسشنامه(: 5331پرسشنامه سالمت سازمانی هوی و همکاران )

 مدارس سازمانی سالمت میزان سنجش جهت پرسشنامه اینشده است.  ترجمه( 5931) بند عالقه توسط و احیطر( 5331همکارانش )

 دباشیم (غالباًو  گاهی، بندرت، )هرگز یاچهاردرجه مقیاس صورتبه پرسشنامه این. دهندیم پاسخ آن سؤاالت به معلمان که شده ساخته

 صورت به 91و  91، 51، 1، 1، 1، 1، 9، 1 سؤاالت که است ذکر به الزم. دارند امتیاز 1و  9، 1، 5 ترتیب به هانهیگز این از یک هر که

 ؤاالتس) نهادی یگانگی شامل سازمانی بعد هفت و فنی اداری، نهادی، سطح سه سنجش برای پرسشنامه این .شودیم یگذارنمره معکوس

 روحیه ،(11-19 سؤاالت) منابع حمایت ،(11-53 سؤاالت) دهی ساخت ،(51-59 سؤاالت) گری مالحظه ،(51-3 سؤاالت) مدیر نفوذ ،(5-1

 .است شده تهیه (11-91 سؤاالت) علمی دیتأکو  (91-13 سؤاالت)

 به قیقتح چندین در پرسشنامه این. شد استفاده تحقیقات در شده ارائه یهاگزارش از سازمانی سالمت پرسشنامه روایی دییتأ برای

 را آن روایی (5911) ینیحسشاه .باشدیم آموزشی مدیریت نظرانصاحب تائید مورد صوری روایی و سازه روایی لحاظ از و شده برده کار

 از با استفاده و نفری 91 گروه در اجرا از پس (5931) مقدم عزیزی توسط سازمانی سالمت پرسشنامه پایایی. است کرده گزارش 33/1

 معلمان از نفری 91 گروه روی بر دوباره محقق توسط پرسشنامه همچنین .است آمده دست به 35/1کرونباخ  آلفای روش وspss  افزارنرم

 آمد. دست به 31/1آلفای کرونباخ  روش وspss  افزارنرماز  استفاده با آن پایایی و شد اجرا

 دنیسون و اسکرا توسط که است اظهاری خود عبارت 11 شامل 1فراشناخت آگاهی پرسشنامه (:5331پرسشنامه آگاهی فراشناخت )

، 11، 51، 51، 51، 51، 1 سؤاالت) اخباری دانش: است زیر شرح به شده مشاهده مؤلفه 3 شامل پرسشنامه این. است شده تهیه (5331)

، 11، 3، 1، 1 سؤاالت) یزیربرنامه (،91و  13، 11، 53، 51 سؤاالت) موقعیتی دانش (،99و  11، 51، 9 سؤاالت) روشی دانش(، 11و  91

                                                           
4 OHI 
5 MAI 
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، 11، 11، 11 سؤاالت) اشتباه حذف راهبردهای (،13و  11، 19، 15، 93، 91، 95، 91، 59، 3 سؤاالت) اطالعات مدیریت (،11و  11، 19

 مقیاس صورتبه و (13و  91، 13، 15، 55، 1، 5 سؤاالت) ادراکی نظارت و( 11و  93، 91، 11، 53، 1 سؤاالت) ارزشیابی (،11و  15

 .شودیم اجرا( 1و  5) نادرست و درست یانهیدوگز

 ( و5333) کومار یهاپژوهش آن در روایی که است استاندارد یاپرسشنامه گفت باید فراشناخت توانایی پرسشنامه روایی مورد در

 از ابزار این ازآنجاکه ذالک مع(. 5931و همکاران،  یآبادوسفی)نقل از  است سازه روایی دارای و شده واقع تائید ( مورد1111) شاونبالند

 و گرفت رتصو روانشناسی و تربیتی علوم متخصصان نظارت با تحقیقی یهاواژه یسازمعادله است، شد برگردان فارسی به انگلیسی زبان

 از استفاده با مدیران از فرین 91 گروه روی بر اجرا از پس فراشناخت توانایی پرسشنامه پایایی .گرفت قرار تائید مورد آن صوری روایی

 است داده گزارش35/1را  پرسشنامه این درونی همسانی (5333) کومار همچنین. آمد دست به 31/1 کرونباخ آلفای روش وspss  افزارنرم

 (.5931و همکاران،  یآبادوسفی)نقل از 

 tتک نمونه و   tنظیر  آمار استنباطی و از انحراف معیار و میانگین نظیر توصیفی آمار از پرسشنامه از های حاصلداده تحلیل برای

 .است شده استفادهمستقل  یهاگروه

 

 نتایج و بحث
اند که به تفکیک پرسشنامه پاسخ داده یهاسؤالمعلم به  11مدیر و  51اطالعات جمعیت شناختی پژوهش به این صورت است: 

درصد در گروه سنی  3/19سال،  11-95درصد از پاسخگویان در گروه سنی  1/1 . شد یریگنمونهجنسیت از هر دو گروه به طور مساوی 

درصد تحصیالت  11و  یپلمدفوقدرصد از پاسخگویان تحصیالت  91سال قرار دارند؛  15درصد در گروه سنی بیشتر از  3/93سال و  15-11

-55درصد  11سال سابقه خدمت،  51-1اند پاسخ داده سؤاالتدرصد از مدیرانی که به  1/51لیسانس دارند. همچنین نتایج نشان داد که 

 سال سابقه خدمت دارند. 91-15درصد  1/11سال و  11

 ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش -1 جدول

 سازمانیسالمت  توانایی فراشناخت 

 11 51 تعداد

 1/591 3/93 میانگین

 19/3 19/1 انحراف معیار

 

 جدول در توانایی فراشناخت مدیران و سالمت سازمانی مدارس متوسطههای مقیاس برای نمونه هایمعیار آزمودنی انحراف و میانگین

آمده  به دست 1/591 ±19/3سالمت سازمانی و میانگین نمره کل  3/93 ±19/1 توانایی فراشناختمیانگین نمره کل  .است شدهارائه  5

 است.

 مدارس در چه وضعيتی است؟سالمت سازمانی و توانایی فراشناخت مدیران اول:  سؤال

 ميزان توانایی فراشناخت مدیران و سالمت سازمانی مدارس بررسی T ميانگين آزمون نتایج -2جدول

 ميانگين 
مقدار 

 آزمون

 آماره آزمون

(t) 

درجه 

 آزادي

سطح 

 داريمعنی

اختالف 

 ميانگين

 3/59 111/1 55 1/9 11 3/93 توانایی فراشناخت مدیران

 1/11 111/1 15 1/95 551 1/591 سالمت سازمانی مدارس

 

 ارزش آن هایینهگز تعداد و عبارت( 11و سالمت سازمانی ) عبارت( 11) فراشناخت توانایی یهاپرسشنامه عبارات تعداد به عنایت با

 میانگین نمره ،(1/1و سالمت سازمانی ) (11/1) فراشناخت توانایی برای هاینهگز وسط ارزش در عبارات تعداد ضربحاصل طریق از متوسط

 سطح دهدمی نشان 1 جدول نتایج .گردید محاسبه برای سالمت سازمانی 551و  فراشناخت توانایی برای 11 متوسط ارزش با شده مشاهده

 توانایی و سازمانی سالمت وضعیتکه  گفت توانیم درصدی 31 اطمینان با بنابراین است؛ 11/1 از کمتردر هر دو متغیر آزمون  داریمعنی

 .است باالتر متوسط ارزش از فراشناخت
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 ينمرهي توانایی فراشناخت مدیران مدارسی که داراي سالمت سازمانی باالیی هستند بيشتر از آیا نمرهدوم:  سؤال

 هستند؟ يترنیيپاتوانایی فراشناخت مدیران مدارسی است که داراي سالمت سازمانی 
 کنیم. مستقل استفاده می یهاگروه tاز آزمون  سؤالبرای بررسی این 

 آزمون لوین توانایی فراشناخت -3جدول 

 یداریمعن سطح آماره آزمون

111/1 31/1 

 

 فرض بنابراین؛ است بیشتر 11/1و از  31/1با  برابر خطا یداریمعنسطح  .است شده انجام F آماره توسط هاانسیوار برابری آزمون

 .شودینم رد واریانس برابری

 مدارس داراي سالمت سازمانی باال و پایيندر دو گروه  توانایی فراشناختبررسی تفاوت ميزان  -4جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی آماره آزمون معیار انحراف میانگین تعداد طبقه متغیر

 91/1 51 31/1 19/1 1/15 1 سالمت سازمانی باال توانایی

    11/1 93 1 سالمت سازمانی پایین فراشناخت

 

 31با اطمینان توان شود و میمینفرض صفر رد  11/1از  بیشتر( 91/1داری )گویاست با توجه به سطح معنی 1 طور که جدولهمان

 انتوانایی فراشناخت مدیرمیزان  ازلحاظ مدارس دارای سالمت سازمانی باال و پایینداری بین دو گروه نتیجه گرفت که تفاوت معنیدرصد 

 . نداردوجود 

رفته صورت گستان المرد متوسطه شهر آن بر سالمت سازمانی مدارس ریتأثتوانایی فراشناخت مدیران و بررسی  باهدفپژوهش حاضر 

. این ستا باالتر متوسط ارزش از فراشناخت توانایی و سازمانی سالمت وضعیت که گرفته شداین نتیجه  پژوهش اول سؤال بررسیدر  است.

در . باشدیمهمسو ( 1111( و رونی و همکاران )5931(، تقی نسب )5939(، پرتوی فر و همکاران )5931) شاهرخی یهاافتهینتیجه با 

میزان  ازلحاظ داری بین دو گروه مدارس دارای سالمت سازمانی باال و پایینتفاوت معنی که گرفته شداین نتیجه  دوم پژوهش سؤال بررسی

شریفی و (، 5931(،  براتی مارنانی و همکاران )5931مرزنگ و عیسوی ) یهاافتهیاین نتیجه با . نداردوجود  توانایی فراشناخت مدیران

 .باشدیممسو ( ه1119رفی و دتنو )( و مو1111، باکال )(5933آقاسی )

 فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، توسعه روند گرتیهدا عنوانبه نیز و معلومات و تجارب انتقال فراگرد یک عنوانبه پرورش و آموزش

 طیرخ وظایف بتواند تا باشد آگاه و مقتدر توانا، آموزشی مدیران دارای باید آموزشی نظام لذا؛ شودیم محسوب هابخش نیترحساس از جامعه

 ی،سازمان یهاهدف تحقق برای هاگروه و افراد وسیله به و افراد با کار کردن یعنی مدیریت بپذیریم وقتی همچنین .برساند انجام به را خود

 ناییزیرب یهاییتوانا از یکی پژوهش این در. دارد مختلف یهایدانستن و مهارت به نیاز هاگروه و افراد با کار کردن این که شودیم احساس

 مانیساز سالمت بر یرگذاریتأث عدم پژوهش این در متغیر این هرچندتوانایی فراشناخت.  یعنی گرفت قرار پژوهش موردمدیران  رفتار در

 جازها کمتر که شده یزیربرنامه یاگونهبه ما پرورش و آموزش سیستم افراد، در مهم یهاییتوانا نیچننیا وجود به توجه با اما داد نشان را

 را خود شغل در افراد یهاییتوانا بروز مجال که است یاگونهبه ما قوانین یعنی. دهدیم سازمان سطح در را فردی یهایتوانمند دخالت

 ریبیشت اعتماد خود کارکنان و مدیران یهایتوانمند به باید ما آموزشی سیستم و دانندیم محدودیت در را خود نظر این از افراد و دهدینم

 طریق این از هک کنند تربیت خالق و متفکر انسانی نیروهای و بزنند رقم را بهتری اجتماع تا کند استفاده هاآن تفکر نیروی از و باشد داشته

 سازمانی سالمت بررسی با رابطه در. هاستآن آگاهی میزان در جوامع و هاانسان نجات که کنیم حرکت آگاه و روشمند یاجامعه یسوبه

 و آموزش سیستم برای است خطری زنگ آمد به دست متفاوت کامالً دامنه دو در سازمانی سالمت نمره اینکه به توجه با گفت باید هم

 دنتوانن که شودیم باعث امر این که هستند دیگر مدارس از یترنییپا مراتب به سازمانی سالمت دارای مدارس از بعضی چرا که پرورش

 هافاوتت این باید است متمرکز ما آموزشی سیستم اینکه به توجه. شوند راهنمایی شغلی درست مسیر به و کنند جبران را خود کمبودهای

 آموزش به مربوط فراشناخت که گفت باید همچنین .شود برطرف آموزشی عدالت عدم و آموزشی یهاینابرابر این و شود واقع توجه مورد

 آن جنبه یک که چرا گیرد قرار بیشتری توجه مورد مفاهیمی نیچننیا که کندیم اقتضا آموزشی مدیریت رشته که است یادگیری و

 انتقال در مهمی نقش و باشدیم یادگیری و آموزش در کلیدی مفاهیم از یکی فراشناخت و است آموزش آن دیگر مهم جنبه و مدیریت

 .شود واقع بیشتری توجه مورد متغیر دو این شده ارائه پیشنهادات به توجه با که است امید. دارد یادگیری
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 که عبارتنداز: گرددارائه می ییهاشنهادیپ این زمینهدر 

  ترتیبی اتخاذ نمایند تا بتوانند تفکرات فراشناختی مدیران را در زمینه جذب پیشنهادات  هاسازمان شودیمپیشنهاد

شدن از تجارب کارکنان و  مندبهرهآموزشی، مشارکت در تصمیمات سازمانی، حل مسائل به صورت تیمی،  هایینوآورخالقانه، 

 انتقال یادگیری بکار گیرند.

 هاییدتوانمن از بتوانند هاآن تا شود بیشتر مدیران گیرییمتصم و اختیارات حوزه مدرسه سطح در که شودیم پیشنهاد 

 .کنند استفاده خود

 یگیریمتصم یهاسبک مانند مدیریتی پست در فراشناخت توانایی از مدیران استفاده موارد که شودیم پیشنهاد، 

 مورد...  و هدف داشتن و مداری هدف ،یاحرفه تعهد ،یاحرفه رشد میزان کارکنان، دادن مشارکت میزان ارتباطات، کیفیت

 .گیرد قرار بررسی

 یستمس با که کسانی تمام دیدگاه بتواند که شود طراحی سازمانی سالمت با رابطه در پرسشنامه که شودیم پیشنهاد 

 توانیم طریقاین  از. دهد قرار مدنظر را...  و مشاغل صاحبان ،یالنالتحصفارغ آموزان، دانش والدین، مثل دارند رابطه مدرسه

 .داد گزارش را مدارس در سازمانی سالمت با رابطه در ترییمنطق و درست قضاوت

 انگیزش ایجاد میزان معلمان، از مدیر انتظارت بودن روشن هیجانی، هوش مانند مدیریتی متغیرهای شودیم پیشنهاد 

 ه،مدرس در هایتموفق از تجلیل میزان و و بلعکس کارکنان به مدیر اعتماد سازمان، در مشارکت به افراد تشویق و کارکنان در

 مدیریتی عوامل عنوانبه سازمان سطوح تمام در روان و آزاد ارتباط برقراری کار، انجام برای مناسب تجهیزات و ابزار تدارك

 .گیرد قرار پژوهش مورد سازمانی سالمت با مرتبط

 لحاظ از و هستند دیگر مدارس به نسبت باالتری سازمانی سالمت دارای مدارس از بعضی چرا که مطلب این بررسی 

 و معلمان کاری تجربه سازمانی، جو سازمانی، فرهنگ آموزشی، کادر تعداد آموزان، دانش تعداد منطقه، مدیریت، هاییوهش

 .یرندقرار گ بررسی مورد مدرسه گونه دو در ... و آموزشی غیر و آموزشی امکانات میزان مدرسه، با والدین رابطه میزان مدیران،

 اطی،ارتب یهامهارت رهبری، یهاسبک ،گیرییمتصم یهاسبک مانند متغیرهایی مدیران فراشناخت توانایی با رابطه در 

 .گیرد قرار پژوهش مورد...  و دانش مدیریت پیشرفت، انگیزه آموزشی، هایینوآور پذیرش شغلی، رضایت خالقیت،

 خود پرسشنامه و است بوده پرسشنامه پژوهش این در اطالعات یآورجمع های این پژوهش این است که ابزارترین محدودیتاز مهم

....  و دهندگانپاسخاست و اینکه تأثیرگذاری عواملی همچون شرایط زمانی و مکانی آزمون، شرایط روحی و فیزیکی  ذاتی دارای محدودیت

 . ی این متغیرها وجود ندارددور از انتظار نیست، که به دالیل مختلف امکان کنترل همه

 

 تشکر و قدردانی

که ما را در  مدیران و معلمانیچنین کلیه م که از مسئوالن محترم سازمان آموزش و پرورش شهرستان المرد و همدانبر خود الزم می

 .مری رساندند تقدیر و قدردانی نمایانجام این پژوهش یا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.psyj.ir/


 661 -661، ص  6931، زمستان  61فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 

 راجعممنابع و 
  .591(، ص1)9(. رویکردهای نوین در مدیریت آموزشی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 5931بازرگان، زهرا. )  [5]

براتی مارنانی، احمد؛ حقانی، حمید؛ محمدی، رامین؛ مرادی، فردین؛ روحانی، بهزاد؛ طرسکی، مهدی. و خدایاری، رحیم.  [1]

 پزشکی دانشگاه علوم به وابسته درمانی آموزشی مراکز در عملکردی هایشاخص و سازمانی سالمت یرابطه(. 5931)

 .95-93(، 11)51. مدیریت سالمت، 5931تهران: 

(. بررسی رابطه سبک رهبری مدیر با سالمت سازمانی در مدارس متوسطه پسرانه دولتی 5931نسب، اصغر. )تقی  [9]

 .کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی نامهپایان. کریمرباطشهرستان 

با اضطراب  گراییکمالرابطه توانایی فراشناخت و  (.5939، مجید. )و پاکدامن ، رضا.سمیه؛ دستجردی ،پرتوی فر [1]

علوم انسانی و مطالعات رفتاری، تهران، موسسه  المللیبینکنفرانس  .آموزان دختر تیزهوش و عادی امتحان در دانش

 .مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا

 .513شماره  ،مجله تدبیر. سالمت سازمانی(. 5931جاهد، حسینعلی. ) [1]

مدیریت آموزشی با  یرشته التحصیلفارغسالمت سازمانی زیر نظر مدیران  ایمقایسه(. بررسی 5931)حسینی، سارا.  [1]

کارشناسی ارشد،  نامهپایان. 31-31ارومیه در سال تحصیلی  هایدبیرستاندر  هاآناز نظر مدیران  هارشتهمدیران سایر 

 .تربیتیدانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم 

دولتی پسرانه شهر تهران  ایحرفهفنی و  هایهنرستان(. بررسی و مقایسه سالمت سازمانی 5911، جعفر. )حسینیشاه [1]

 نامهپایان)بر اساس الگوی نظری پارسونز در سطوح و ابعاد مختلف(.  11-11از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی 

 .معلمتربیتکارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه 

 .مدیران با سالمت سازمانی مدارس متوسطه شهرستان جیرفت هایمهارتبررسی رابطه  (.5931. )ایران ،رخیشاه [3]

نوین در علوم انسانی، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز  هایپژوهش المللیبیندومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس 

 .پایتخت ویرا

-علمی یفصلنامهسازمانی.  سالمت با مدیران عملکرد بین رابطه (. بررسی5933شریفی، اصغر. و آقاسی، صدیقه. ) [3]

 .513-513(، 1)5مرودشت،  واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی، مدیریت در نو رهیافتی پژوهشی

کانون کنترل مدیران با سالمت سازمانی مدارس شهرستان مهاباد در  یرابطه(. بررسی 5931عزیزی مقدم، ابوبکر. ) [51]

 .دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی کارشناسی ارشد، نامهپایان. 31-31سال تحصیلی 

 .99، ص 15(. سالمت سازمانی مدرسه. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، ش 5931عالقه بند، علی. ) [55]

 در ی فراگیرهوشیار و ایمقابله راهبردهای با فراشناخت رابطه (. بررسی5931مرزنگ، مهین. و عیسوی، محسن. ) [51]

 .515-519(، 1)5دبستان،  و دبستانپیش مطالعات کودك. فصلنامه مهدهای مدیران

بر  آن تأثیر و مدیران فراشناخت توانایی (. بررسی5931، محمد؛ امین یزدی، سید امیر. و مهرام، بهروز. )آبادییوسف [59]

کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد،  نامهپایانراهنمایی.  مدارس سازمانی سالمت

 شناسی.دانشکده علوم تربیتی و روان
[14] Bacal. A. (2007). Organizational Health and success. viewed on to 30 – Jol – 2007 

[www.organizationalHealth.org]. 

[15] Murphy, J., & Datnow, A. (2003). Leadership lessons from comprehensive school 

reforms. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 
[16] Roney, K., Coleman, H ., & Schlichting, K. A. (2007). Linking the Organizational 

Health of Middle Grades Schools to Student Achievement, NASSP Bulletin, 91 (4): 

289-321. 

http://www.psyj.ir/

