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  چكیده 
 یبر فرهنگ سازمان تیریمد هایسبک ریتأث یبررساین تحقیق با هدف 

. به مرحله اجرا درآمده است چهارگانه اهواز ینواح ییدامدارس ابت در

تحقیق پیش رو از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا توصیفی و از 

متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل . نظر ماهیت علّی است

های و مؤلفه مدیریتسبک مفهومی بوده که شامل متغیر مستقل 

( یسبک مشارکتو  یبک مشورتس، رخواهانهیسبک خ، سبک مستبدانه)

جامعه آماری مورد مطالعه در . است یفرهنگ سازمانو متغیر وابسته 

بود که از میان  چهارگانه اهواز ینواح ییمدارس ابتدااین تحقیق کلیه 

ای و بر اساس فرمول کوکران نفر به صورت تصادفی طبقه 483آنها 

-از طریق پرسشنامههای مورد نیاز برای تحقیق داده. انتخاب گردیدند

پرسشنامه و  (1691) کرتیل مدیریتسبک  یسؤال 02استاندارد های 

گردآوری شدند ( 0222) سونیدن یفرهنگ سازمان یسؤال 92استاندارد 

مورد تجزیه و تحلیل  AMOSو  SPSSافزارهای و با استفاده از نرم

 مدیریتسبک نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که . قرار گرفتند

ی بر سبک مشارکتو  یسبک مشورت، رخواهانهیسبک خهای و مؤلفه

تأثیر  یفرهنگ سازمانبر  سبک مستبدانهتأثیر مثبت و  یفرهنگ سازمان

 .داری داردمنفی معنی

مستبدانه، خیرخواهانه، مشورتی )های مدیریتیسبک : های کلیدی واژه

 فرهنگی سازمانی ،(و مشارکتی
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The Impact of Management Styles on 

Organizational Culture 

Dr. Gholamhossein Barakat, Negar Takkou  
Abstract 

This research has been performed by the purpose the 
study of effect of management styles on 

organizational culture at elementary schools in 

quadruple areas of Ahvaz. This research is practical 
about the aim point of view, and is descriptive due to 

its performance view, and is scientific according to 

its nature. The studying variant was in form of a 

descriptive model that contains independent variable 
management styles and component’s (autocratic 

style, benevolent style, advisory style and 

collaborative style) and dependent variable of 
organizational culture. The statistical society of this 

case study is all of  teacher of elementary schools in 

quadruple areas of Ahvaz that number 384 people 
were choosing straight random randomly among all 

of them according to Korkan formula. The require 

data for research were gathered from standard 

questionnaire of 20 questions of management styles 
Likert (1961) and and then were analyzed by SPSS 

& AMOS software. The results of test of research 

hypothesis showed that management styles and 
components of benevolent style, advisory style and 

collaborative style) had positive effect and autocratic 

style had negative significant effect on 

organizational culture. 
Keywords: management styles, organizational 

culture, elementary schools in quadruple areas of 

Ahvaz 
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 :همقدم
منابع انسانی و مادی عظیم بدون هدایت . های اجتماعی امری الزم و ضروری است نیاز به مدیریت در همه زمینه

اما در این بین مدیریت آموزشی به دلیل تأثیری که عملکرد آموزش و پرورش . رود و رهبری الیق، بزودی رو به نابودی می

از طرفی مراکز آموزشی بیش از هر . ها برخوردار است نسبت به سایر مدیریت ای برکلیه ارکان جامعه دارد از حساسیت ویژه

سازی زمینه  با انسان سروکار دارد و از سوی دیگر در انتقال میراث فرهنگی جامعه از نسلی به نسل دیگر و آماده نهاد دیگر

کارایی و اثربخشی نظام  .ساسی نداردبرای باروری میراث فرهنگی، هیچ یک از عناصر جامعه به اندازه معلم سهم و نقش ا

ای که در اقتصاد،  سابقه امروزه با توجه به تغییرات شگرف و بی. آموزشی در گرو مدیریت اثربخش و کارآمد این نظام است

تر  سیاسیت، علم و تکنولوژی بخصوص در چند دهه اخیر به وقوع پیوسته، وظایف و کارکردهای مدیریت به مراتب گسترده

ای برای این مسئولیت آموزش دیده و  به طوری که تنها افرادی که از نظر حرفه. تر و دشوارتر از گذشته شده است هو پیچید

اساس  اند، با اثربخشی و کارآیی قادر به انجام وظایف محوله خواهند بود به همین لحاظ مدیریت امروز بر تربیت شده

ها به در خالل چند دهه گذشته فرهنگ و رهبری در سازمان. شود هایی که دارد یک حرفه تخصصی تلقی می ویژگی

و رهبری دو  یسازمان فرهنگ دهد،یها نشان ممطالعه نیبه ا ینگاه. اندشده لیتبد یعلم تحقیقات در یهای مهمموضوع

 توانینها ماند و تقرار گرفته لیو تحل یمجزا مورد بررس صورت مختلف اغلب به تحقیقاتمهم هستند که در  اریمقوله بس

 نیکه درخصوص ارتباط ا یمنابع، انیدر م گر،یاز طرف د. افتیآنها  انیمحدودی درخصوص ارتباط م یهای تجربمطالعه

مختلف  یهای سازمانهای رهبری در فرهنگاز سبک کیکدام  نکهیا فیتوص محدودی در تحقیقاتدو مفهوم وجود دارد، 

در . شده است ییشناسا کردیرو دو یسازمان در فرهنگ. مشاهده نمود توانیت، متری برخوردار اسمناسب ییاجرا تیاز قابل

 ت،یماه کردیرو نیاست؛ در ا ریشود که قابل دستکاری و تفسیگرفته م نظر ای درعنوان مقوله اول، فرهنگ به کردیرو

 ریکه بر فرهنگ تأث است رهبر ن،یا گر،یرهبر است؛ به عبارت د هایییوابسته به مهارت و توانا ر،یتفس نیا ریتأث جهت و

شود که تفکر، احساس و یم ستهیاز سازمان نگر کیتفک قابل ریعنوان جزء غ به یدوم، فرهنگ سازمان کردیدر رو. گذاردیم

کالن  ندهاییاز فرا رییتصو ،یفرهنگ سازمان(. 1463، منقاری ییباباو خواه خالق)دارد آن قرار ریاعمال رهبر، تحت تأث

ی شدن و چگونگ یجهان دهیمانند فناوری اطالعات و ارتباطات، پد ییهامقوله ظهور سازمان است که با طیمح یفرهنگ

ضرورت  ره،یها و غدر سازمان یاثربخش و تیفیتوجه به ک ،یهای اخالقبحران ،یشناختتیجمع هاییدگرگون با آن، برخورد

بنابراین با توجه به  (.0211، 1جولیا) دینمایم جادیا یانسطوح سازم همه را در یبسترسازی مناسب در فرهنگ سازمان

به عنوان عناصر کلیدی در  آموزگاران فرهنگ سازمانیمدارس و همچنین اهمیت  اهمیت بحث مدیریت و رهبری در

ز چهارگانه اهوا ینواح ییمدارس ابتدای در بر فرهنگ سازمان تیریمد هایسبک ریتأث یمدرسه، در تحقیق حاضر به بررس

فصل اول این تحقیق به کلیات تخصیص اختصاص یافته است و در آن مفاهیمی همچون بیان مسأله، . شودپرداخته می

 .ها ذکر شده استاهمیت موضوع، اهداف، سؤاالت، فرضیات، قلمرو تحقیق و تعریف واژه

 :بیان مسأله
بسیاری از جوامع با وجود داشتن منابع . ر استترین ثروت و دارایی هر کشونیروی انسانی کارآمد، پربهاترین و ارزنده

ها، به دیگر ملت. طبیعی سرشار، به دلیل فقدان نیروی انسانی شایسته و الیق، توان استفاده از این مواهب الهی را ندارند

های ما گااند و برغم کمبود منابع طبیعی، در نتیجه داشتن نیروی انسانی کار آزموده و مناسب، به آسایش و رفاه رسیده

مدارس نیز از این موضوع مستثنی نیستند؛ نیروی انسانی کارآمد . کنندبلند و استوار مسیر پیشرفت و ترقی را طی می

تغییرات سریع فناوری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سبب شده است تا مدیران . باعث افزایش توان مدارس آنها خواهد شد

های نادرست، توان با ادامه شیوهدیگر نمی. ها مواجه باشندبا کارکنان در سازمان با مسائل جدیدتری در خصوص نوع رفتار

های مدیریت مانند سایر امروزه سبک. عدم کارایی مدیران و فقدان انگیزش کارکنان، به حفظ و بقا سازمان همت گماشت

خردمند و فتاح، )ر آمده است موضوعات مدیریت به صورت یک موضوع مشترک در تمامی مطالعات مربوط به مدیریت د

1486 .) 

ها، ای از نگرشسبک مدیریت مجموعه. سبک مدیریت تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است

ها، اعتماد به کارکنان، تمایالت مدیریت و احساس های مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزشصفات و مهارت
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سبک مدیریت، بیانگر چگونگی تعامل با کارکنان تحت (. 1481راد، مصدق)گیرد ی مبهم شکل میهاامنیت در موقعیت

های گوناگون مدیریت، به خوبی ها و سبکبررسی مطالعات و تحقیقات علمی درباره نظریه(. 0221، 1پرا)سرپرستی است 

های ها و سبکالقانه و نوآورانه متأثر از نظریهها و روحیات خالق و نوآور و کارهای خدهد که بسیاری از انگیزهنشان می

برای نوآوری، تنها وجود مدیر و کارکنان خالق و نوآور کافی نیست، بلکه باید ساختار، راهبرد، محیط، . هستند مدیریتی

 (.1481نی، تورا)فناوری، اندازه و چرخه حیات، توان منابع انسانی آن، فرهنگ و صاحبان قدرت نیز از نوآوری حمایت کنند 

های سازمان مؤثر است و امروزه اهمیت آن به حدی است که دانشمندان مدیریت، وظیفه فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه

ها اغلب مطالعه(. 1481زارعی متین، )دانند های فرهنگی مناسب میاساسی رهبران سازمان را تغییر و تحول و وضع ارزش

فرهنگ سازمانی در کارکنان این . های فراینهای سازمان هستندفسیر بن مایهدرباره فرهنگ سازمانی در پی کشف و ت

های بنیادی بقا و سازگاری با محیط را از میان بردارند، فرانیدهای درونی را پی افکنند و آورد تا بازدارندهتوانایی را پدید 

ای از باورها و مفروضات فرهنگ مجموعه(. 0220 ،0مارتین)سرانجام سازگاری و بقای سازمان را در بستر زمان پابرجا سازند 

، 4جکسون و هینچلیف)توان از آن برای بهبود یا ایمن کردن اثربخشی سازمان بهره برد ای است که میپذیرفته شده

از این رو، برای سازمانی که به دنبال دستیابی به نوعی مزیت است، اطمینان از چگونگی فرهنگ سازمانی موجود و (. 1666

در خالل چند دهه گذشته فرهنگ  .رودهای اصلی به شمار میهای کاربردی برای ایجاد انسجام در آن از اولویتتوجه به راه

دهد، سبک ها نشان مینگاهی به این مطالعه. اندها به موضوعاتی مهم در تحقیقات علمی تبدیل   شدهو رهبری در سازمان

ار مهم هستند که در تحقیقات مختلف اغلب به صورت مجزا مورد بررسی و تحلیل مدیریت و فرهنگ سازمانی دو مقوله بسی

از (. 0220، 3آلوسون)های تجربی محدودی در خصوص ارتباط میان آنها یافت نمود توان مطالعهاند و تنها میقرار گرفته

دودی در توصیف اینکه کدامیک طرف دیگر، در میان منابعی که در خصوص ارتباط این دو مفهوم وجود دارد، تحقیقات مح

 (.0224، 1بالک)توان مشاهده نمود های مدیریت بر فرهنگ سازمانی تأثیر بیشتری دارد میاز سبک

پردازد و میزان های مدیریت در مدارس ابتدایی نواحی چهارگانه اهواز میاین تحقیق به ترسیم وضع موجود سبک

ترین و گرانترین از آنجائی که نیروی انسانی کمیاب. دهدورد بررسی قرار میتأثیرگذاری آن را بر عوامل فرهنگ سازمانی م

های مدیریت بر فرهنگ سازمانی از شوند بنابراین شناسایی نحوه اثرگذاری      سبکسرمایه هر نوع سازمان محسوب می

های مدیریت بر ست که سبکبنابراین تحقیق حاضر به دنبال پیدا کردن پاسخ این پرسش ا. اهمیت خاصی برخوردار است

کمک تواند می قیتحق نیا جینتافرهنگ سازمانی در آموزگاران مقطع ابتدایی نواحی چهارگانه اهواز چه تأثیری دارد؟ 

انتخاب سبک مدیریت مناسب توسط مدارس، نقش مهمی در ایجاد و . داشته باشد مدارسدر  رندگانگیمیبه تصم یانیشا

 .لوب دارد تا با ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب، مزیت رقابتی را برای مدارس به وجود آورداستقرار فرهنگ سازمانی مط

سبک های مدیریت بر فرهنگ سازمانی در آموزگاران مقطع  : لذا این تحقیق در پی آن است که به این سوال پاسخ دهد که

 ابتدایی نواحی چهارگانه اهواز چه تأثیری دارد؟
 :اهمیت موضوع

 قبول مورد که تعریفی این واژه، از. است آن اصطالحی معنای مهم ولی است؛ کردن اداره معنای به لغت در مدیریت

 تعریف خویش، فکری و ذهنی هایبنیان و اساس ساخت بر نظرانصاحب از یک هر و نیست دست در باشد همگان

 هایهدف به نیل برای هافعالیت بینییشپ: از است عبارت مدیریت 9از نظر فایول .است کرده ارائه مدیریت از خاصی

 منظور به و مادی انسانی منابع سازیهماهنگ: از است عبارت مدیریت ،1رزنزویگ و کاستگ نظر به. آینده در سازمان

سبک مدیریت یک روش ترجیحی مدیریت افراد برای بهم پیوستن  (.1460کیقبادی و همکاران، )ها هدف تکمیل و تحقق

سبک  زمنظور ا(. 0219و همکاران،  8یو)رد متنوع با هم و همچنین کنترل فعالیت بر کارکنان است عملیات و عملک

کند و می زی پیوسته برونمازسلوک و الگوهای رفتاری مدیر است که در جریان کار و فعالیت سا حوهنمدیریتی اشاره به 

-میل    ی، تجربه شکز، کارورلطریق تحصی زن امازسبک یا شخصیت مدیر، طی . شناسندن او را میآموجب  کارکنان به

                                                
1 Perra 
2 Martin 
3 Jackson & Hinchliffe 
4 Alvesson 
5 Block 
6 Fayol 
7 Carteg & Rosenzweig  
8 Yu 



 

 

3 

 سبک 1از نظر راور(. 1463باقی نصرآبادی و میرزا پوری، )د شوگیرد و بر حسب ادراکات خود یا ادراکات دیگران تعریف می

 با ارتباط برقراری و تحت نظارت خود یمجموعه رهبری و سرپرستی برای مدیر هر خاص شیوه توانمی را مدیریت

سبک مدیریت یک مجموعه تکراری خصوصیات است که با فرآیند  (.1460کیقبادی و همکاران، )نمود تعریف آن یاجزا

 یمهم و اساس ،ینسب هایتیاز مز یکیامروزه  (.0219یو و همکاران، )گیری مدیران شرکت یا مدیران مرتبط است تصمیم

 نیدر پشت هر ماش یکنون اییکه در دن نیبا توجه به ا. آنهاست تیریو نامطمئن، عامل مد یرقابت طمحی در هاسازمان

 دنیسازمان در رس تیاثربخش و کارا ضامن موفق تیریاعمال مد گمان،یب خورد،یم به چشم ریمد کیبزرگ اقتصادی نام 

 رانیمد تیهمدرباره نقش و ا ،یسیمارشال، اقتصاد دان انگ آلفرد (.0221، 0فردی آذر)و راهبردهای خود است  هافبه هد

بماند،  یباق تیریعلم و هنر مد ینابود شوند، ول کبارهیدر جهان به  دیو ابزارهای تول هاهیاگر همه سرما» دگوییم   موفق

 (.1461و همکاران،  نییآ کین) «همچنان ادامه خواهد داشت شرفتیتوسعه و پ د،یتول

 (:1460نوبری و همکاران، )از  عبارتند که گیرندمی نظر در مدیریت سطوح بندیطبقه برای را ذیل سطح سه معموالً

 دارند قرار مدیریت مراتب سلسله سطح ترینپائین در سرپرستان، یا عملیاتی، مدیران :عملیاتی یا سرپرستان مدیران.7

 در فهموجب وق افراد مکرر مراجعه و هستند مشغله پر افرادی اینان. هستند ارتباط ر د کارکنان با طور مستقیمبه و

 کارهای انجام برای را خود مدیران کارکنان این باشند، آمد و رفت در کارشان برای که مجبورند اغلب .شودمی کارشان

 وقت مجموع، در ولی کنند،می تنظیم را خود مدت کوتاه و تفضیلی عملیاتی، هایبرنامه چند هر .کنندمی مأمور خاص،

 از بخشی کارکنان، با را خود وقت بیشتر عملیاتی، مدیران. نمایندمی مطالعه و نویسیگزارش ریزی،برنامه صرف را کمی

 دوره مدیران عملیاتی، اینکه خالصه. گذرانندمی سازمان از خارج افراد یا مافوق افراد با را اندکی زمان و با همکاران را آن

 رئیس معموالً را مدیران این .شودمی آنی مسائل فصل و حل صرف وقتشان بیشتر و کنندمی سپری را فعالی کاری

 .نامندمی متصدی یا سرپرست قسمت،

 گزارش باال رده مدیریت به مستقیم طوربه. هستند عملیاتی مدیران از باالتر رده یک میانی مدیران: میانی مدیران. 
 آنها. است رپرستانس مدیریت کارشان. هستند سازمان عملیاتی مدیریت و عالی مدیریت میان ارتباطی پل و دهندمی

 اختیار در اجرا برای و کنندمی تبدیل هابرنامه و ویژه هایهدف به را مدیران توسط شده ارائه هایمشی خط و راهبردها

 مدیران. کنندمی هاگزارش تهیه و هاجلسه در حضور صرف را خود وقت بیشتر مدیران این. دهندمی قرار عملیاتی مدیران

. هستند تریکننده کسل و بیشتر فکری فعالیت و کمتر عملی فعالیت دارای و کنندمی مدت میان ریزیبرنامه میانی

 .نباشد موفق میانی رده در است ممکن است موفق عملیاتی رده در که مدیری بنابراین

 سازمان کل اداره مسئول که دهدمی تشکیل را مدیران از کوچکی گروه معموالً مدیریت از سطح این: عالی مدیران.9

 این معموالً. کنندمی معین برابر محیط در را سازمان هایواکنش و تدوین را راهبردها و هامشی خط اهداف، آنان هستند

 با مذاکره در و تجاری معامالت در جامعه، در غالباً این مدیران. نامندمی...  و رئیس مدیر، مدیرعامل، را مدیریت از سطح

 از خارج افراد و مؤسسات سایر عالی مدیران با صحبت صرف را خود وقت آنان بیشتر. هستند خود سازمان نماینده دولت،

 معموالً بوده، موفق میانی و عملیاتی هاینقش در که مدیری .گذرانندمی کارکنان با را اندکی و زمان کنندمی سازمان

 مشغله، و پویایی نظر از عالی مدیران اعظم خشب شده، انجام مطالعات راه یابد بر اساس عالی مدیریت سطح به تواندمی

 بلند و جامع هایریزیبرنامه درگیر تریگسترده سطح در عالی مدیران که تفاوت این است؛ با عملیاتی کار مدیران نظیر

 (.1460نوبری و همکاران، )دارند  کار سرو تریمتنوع با متغیرهای و شوندمی مدت
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 :مدل مفهومی تحقیق

 
. به عهده دارد توسعه فرآیند در را مهمی نقش جامعه هایسیستم خرده از یکی عنوان به و پرورش آموزش امروزه

 نقش ناچار به نظر بگیریم، در...و آموزشی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مختلف ابعاد در را توسعه هایمؤلفه اگر

 ابعاد همه محرکه موتور و است توسعه آفرین خود که نهادی چنین رو یناز ا .انگاشت نادیده تواننمی را پرورش و آموزش

 ساختار، در تحول و تغییر پرورش و آموزش توسعه درونی فرآیند در. دارد خود درونی توسعه به مبرمی نیاز باشدمی توسعه

 مدیریت آن تبع و به پرورش و آموزش در تحول و تغییر هایاز   راه یکی و است ناپذیر اجتناب ضرورتی هاروش و اهداف

علمی درباره  تحقیقاتمطالعات و  بررسی(. 1488فیضی و همکاران، )باشد های مختلف مدیریت میبررسی سبک آموزشی

-های مدیریتیسبک ها ومتأثر از نظریهفرهنگ سازمانی که  دهدهای گوناگون مدیریت، به خوبی نشان میها و سبکنظریه

ای است که موفقیت هر عمل و رفتاری در سازمان بسته به همسویی آن با هنجارهای مانی به گونهاهمیت فرهنگ ساز. اند

-در صورت عدم تطابق و سستی فرهنگی بایستی به تغییر ارزش. فرهنگی است در غیر این صورت محکوم به شکست است

 (.1484دهقان و یارمحمدیان، )های غالب آن همت گماشت 

به  .شودیاحساس م دیاز جهات مختلف در عصر جد ی در مدارسسازمان فرهنگدر  هبریضرورت طرح موضوع سبک ر

 قاتیاز تحق رییگبهره ازمندینو آموزگاران  آموزاندانشو ارتباط با  ییاجرا امور تنوع، لیدل به مدارس رانیرسد مدینظر م

 کی هنوز ،مدارسو رهبری در  تیریمدنقش  تیبرخالف اهم نیرهبری هستند؛ بنابرا مختلف هایمختلف و آموزش سبک

اوقات  شتریشد که ب یاز آنجا ناش زین قیتحق ضرورت. شود، وجود ندارد تیهداافراد آن رفتار  قیچارچوب نظری که از طر

 یبا نوع مدارسپس امروزه  د؛یهای متفاوت رهبری استفاده نمااز سبک است های متفاوت ممکنتیدر موقع ریمد کی زین

آموزش و  توسعه در زیربنایی آموزگاران مقطع ابتدایی نقش که آنجا از .روبه رو خواهند بود زین یسازمان چالش درون

های مدیریت بر فرهنگ سازمانی بتوان بررسی تأثیر سبک با تا اندشده نمونه تحقیق انتخاب به عنوان دارند،  کشور پرورش

های اشاره ضرورت محقق نیز با در نظر گرفتن این مهم و سایر .برداشت سطح کیفی مدارس برای ارتقای اساسی هاییگام

 موضوع نیز تازه و نو بودن ، نسبتاًبر اهمیت این مسألهعالوه  .یاد شده انجام داده استه حاضر را در جامع تحقیقشده، 

فرهنگ هایی موجب ارتقا بتواند از طریق ارائه راهکار، تا در مدارس بپردازدهای مدیریت سبکمحقق را بر آن داشته تا به 

تعیین تأثیر سبک های مدیریت بر فرهنگ گردد و به این هدف که ابتدایی نواحی چهارگانه اهواز سازمانی در آموزگاران مقطع 

 .می باشد جامه عمل بپوشاند سازمانی در آموزگاران مقطع ابتدایی نواحی چهارگانه اهواز

 :روش تحقیق

جامعه . باشندیچهارگانه اهواز م ینواح ییآموزگاران مدارس ابتدا هیکل ق،یتحق نیمورد مطالعه در ا یجامعه آمار

استفاده شده ای تصادفی طبقهگیری از روش نمونه ،گیرینمونه برایدر این تحقیق  .باشدینفر م 3113برابر آماری 

 .یدنفر تعیین گرد 483حجم نمونه این تحقیق بر اساس فرمول کوکران از جامعه آماری .است

 روش توزیع پرسشنامه در بین نواحی چهارگانه: 7-9جدول 

 حجم نمونه حجم جامعه ناحیه

 119 1349 1ناحیه 

 144 1912 0ناحیه 

 96 818 4ناحیه 

 91 812 3ناحیه 

 483 3113 کل
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 به مصاحبه هده،مشا پرسشنامه، چون گوناگون ابزارهای از استفاده با محقق که هستند اطالعاتی هاداده تحقیق این در

-بانک کتابخانه، از مصاحبه و پرسشنامه بر عالوه. است  پرسشنامه توزیع از استفاده با تحقیق این هایداده. آوردمی دست

ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این تحقیق  .است شده استفاده هاداده آوریجمع جهت اینترنت و نشریات و اطالعاتی های

 . پرسشنامه است

 تیریسبک مدنامه پرسش

این پرسشنامه در . سوال و چهار مؤلفه است 02ساخته شد و مشتمل بر ( 1691)مقیاس سبک مدیریت توسط لیکرت 

 :باشدساختار این پرسشنامه به شرح زیر می. شودگذاری میای از خیلی کم تا خیلی زیاد نمرهدرجه 1یک طیف لیکرت 

 ساختار پرسشنامه سبک مدیریت:  -9جدول 

 جمع سؤاالت شماره سؤاالت مؤلفه نام متغیر

 سبک مدیریت

 1 1الی  1 سبک مدیریتی مستبدانه

 1 12الی  9 سبک مدیریتی خیرخواهانه

 1 11الی  11 سبک مدیریتی مشورتی

 1 02الی  19 سبک مدیریتی مشارکتی

 02 جمع کل سؤاالت پرسشنامه

 

های پایایی سبک( 1481)در تحقیق دهقانی . تأیید قرار گرفته استروایی این پرسشنامه در تحقیقات متعدد مورد 

، 84/2سبک مدیریت مستبدانه میزان ضریب پایایی برای مولفه . مدیریت و هر یک از ابعاد آن به شرح زیر به دست آمد

امه و برای کل پرسشن 60/2سبک مدیریت مشارکتی ، 89/2سبک مدیریت مشورتی ، 18/2سبک مدیریت خیرخواهانه 

در تحقیق حاضر نیز روایی با مطالعه دقیق منابع  .باشدبوده است که مبین سطح مطلوب پایایی این پرسشنامه می 60/2

مختلف موجود و در دسترس و نیز اخذ نظرات خبرگان و مشورت با استاد راهنما مورد تأیید قرار گرفته است که حاکی از 

های مدیریت در نمونه اولیه با استفاده از آلفای ن ضریب پایایی پرسشنامه سبکهمچنی .باشداعتبار مناسب ابزار تحقیق می

 .است تحقیقمناسب پرسشنامه پایایی  بدست آمد که حاکی از 608/2کرونباخ 

 (222 )پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون 
گزینه دارد که به ترتیب سؤال است و هر سؤال نیز پنج  92تهیه شده و دارای ( 0222)این پرسشنامه توسط دنیسون 

مجموع نمرات کسب شده در هر مؤلفه، نمایانگر نمره آزمودنی در آن بخش است و مجموع . گیرندمی 1تا  1ای از نمره

-نمره کلی فرهنگ سازمانی را نشان می( پذیری و رسالتدرگیر شدن، سازگاری، انطباق)ها در چهار مؤلفه نمرات آزمودنی

 :نامه به شرح زیر استساختار این پرسش. دهد

 ساختار پرسشنامه فرهنگ سازمانی : 9-9جدول 

 جمع سؤاالت شماره سؤاالت مؤلفه نام متغیر

 فرهنگ سازمانی

 11 11الی  1 درگیر شدن

 11 42الی  19 سازگاری

 11 31الی  41 پذیریانطباق

 11 92الی  39 رسالت

 92 جمع کل سؤاالت پرسشنامه

 

اندیش، ؛ زاهدی و نیک1463فدائی و اندایش، )امه در تحقیقات متعدد مورد تأیید قرار گرفته است روایی این پرسشن

روایی همگرا و ( 1460)در تحقیق شوقی و همکاران (. Smart PLS 1460افزار واگرای این پرسشنامه با استفاده از  نرم
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اعتبار  نوع از و محتوا اعتبار از پرسشنامه سؤاالت واییر آزمون نیز جهت (1462)ضیائی و همکاران . مورد تأیید قرار گرفت

 خبره کارشناسان و دانشگاهی متخصصان، اساتید نظرات از پرسشنامه صوری اعتبار سنجش برای. کردند استفاده صوری

 اطمینانآمده و  عمل به الزم اصالحات ،(نفر 1) شده یاد افراد نظرات کسب و مختلف هایمصاحبه انجام با .بهره گرفتند

پایایی نمرات پرسشنامه فرهنگ سازمانی  .سنجدمی را نظر محققین مورد خصیصه همان پرسشنامه که گردید حاصل

ضریب آلفای کرونباخ برای کل ( 1462)ضیائی و همکاران . نیز در تحقیقات متعدد احراز شده است( 0222)دنیسون 

. حاصل آمد 60/2نیز ضریب آلفای کرونباخ برابر ( 1463)دایش فدائی و ان در تحقیق. گزارش نموده است 64/2پرسشنامه 

در تحقیق حاضر نیز روایی با مطالعه . محاسبه گردید 63/2پایایی پرسشنامه ( 1460)در تحقیق زاهدی و نیک اندیش 

گرفته است  دقیق منابع مختلف موجود و در دسترس و نیز اخذ نظرات خبرگان و مشورت با استاد راهنما مورد تأیید قرار

همچنین ضریب پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی در نمونه اولیه با  .باشدکه حاکی از اعتبار مناسب ابزار تحقیق می

محقق پس از اینکه مسأله  .است تحقیقمناسب پرسشنامه پایایی  بدست آمد که حاکی از 632/2استفاده از آلفای کرونباخ 

ها و بکارگیری آنها سازی ابزار مناسب برای گردآوری دادهیین روش تحقیق، مشخصتحقیق خود را تعیین کرد و مراحل تع

 های   رسد که دادهرا طی کرد، اکنون نوبت آن فرا می

 هاتجزیه و تحلیل داده  

های تجزیه و تحلیل اطالعات در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت؛ در سطح توصیفی به بررسی ویژگی

با  و فریدمن همبستگی پیرسون ،ایتک نمونه tهای پرداخته شد و در سطح استنباطی آزمونجمعیت شناختی 

های جمعیت شناختی به کار گرفته در قسمت آمار توصیفی، جدول ویژگی. انجام شد  SPSSافزار استفاده از نرم

 :نشان داده شده است( 1)نتایج در جدول . شده است

 تیهای جمعیت شناخویژگی: (7)جدول 

 درصد سطوح متغیر درصد سطوح متغیر

 جنسیت
 3/02 زن

 تحصیالت
 1/81 لیسانس

 6/18 فوق لیسانس و باالتر 9/16 مرد

 تأهل
 9/14 مجرد

 سنوات 

 3/11 سال 1کمتر از 

 8/09 سال 12تا  9 3/89 متأهل

 سن

 9/16 سال 11تا  11 8/9 سال 42کمتر از 

 1/03 سال 02تا  19 1/43  سال 32تا  41

 0/3 سال 01تا  01 0/01 سال 12تا  31

 1/1 سال 09بیشتر از  4/41 سال 11بیشتر از 

 
دهندگان مجرد و تعداد  درصد از پاسخ 9/14. دهنددرصد را مردان تشکیل می 9/16درصد را زنان و  3/02، معلماندر میان 

به لحاظ سن، بیشترین فراوانی مربوط  .اندمتأهل بوده مانمعلدرصد از  82یعنی بیش از . اند درصد آنان متأهل بوده 3/89

در . استدرصد  8/9سال با  42کمتر از درصد و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی  1/43سال با  32 تا 41به گروه سنی 

، که باشدسال می 12 تا 9 معلماندرصد از  8/09 سنوات خدمتتوان گفت که، خدمت اعضای نمونه می سنواتمورد 

 سابقه کارسال  09درصد از نمونه مورد مطالعه بیشتر از  1/1از طرف دیگر . بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است

سازمان مورد مطالعه از نظر میزان تحصیالت از وضعیت مناسبی برخوردار است به . اندداشته که دارای کمترین فراوانی بوده

 . درصد است 1/81با  لیسانسنمونه، بیشترین فراوانی مربوط به مقطع تحصیلی  نفر اعضای 091طوری که از بین 

 :ای استفاده شده استتک نمونه tبرای بررسی وضعیت متغیرها از آزمون 
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 متغیرهای تحقیقای بررسی وضعیت تک نمونه tنتایج آزمون : ( )جدول 

 میانگین  متغیر
انحراف 

 استاندارد
 tمقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

 222/2 093 191/9 10/2 06/4 مدیریت مشارکتی

 222/2 093 130/12 14/2 38/4 گیری مشارکتیتصمیم

 222/2 093 881/4 80/2 16/4 ارتباطات مشارکتی

 221/2 093 002/4 62/2 11/4 رهبری مشارکتی

 222/2 093 928/1 18/2 49/4 ساختار مشارکتی

 222/2 093 196/3 88/2 00/4 کنترل مشارکتی

 222/2 093 029/10 93/2 38/4 توانمندسازی شناختی

 
 

از سوی . بیشتر از میانگین فرض شده استهای تحقیق کنیم که میانگین متغیرمشاهده می (0)های جدول با توجه به داده

با توجه به این میانگین و  در نتیجه. شده است 21/2های آن کمتر از دیگر سطح معناداری آزمون برای این متغیر و مؤلفه

در سطح مطلوبی قرار  متغیرهای تحقیقتوان نتیجه گرفت که وضعیت درصد می 61سطح معناداری آزمون با اعتماد باالی 

های زیر است که هر فرضیه همراه با نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آن در این تحقیق حاضر، شامل فرضیه .دارد

 .گرددبخش ارائه می

 های آن با توانمندسازی شناختیضریب همبستگی پیرسون بین مدیریت مشارکتی و مؤلفه(: 9)جدول 

 متغیر مالک
 شاخص آماری 

 بینمتغیر پیش

ضریب همبستگی 

(r) 

 داریسطح معنی

 (p) 
 (n)تعداد نمونه 

توانمندسازی 

 شناختی

 222/2 411/2 مدیریت مشارکتی

091 

 222/2 000/2 گیری مشارکتیتصمیم

 222/2 304/2 ارتباطات مشارکتی

 222/2 016/2 رهبری مشارکتی

 222/2 069/2 ساختار مشارکتی

 222/2 411/2 کنترل مشارکتی

 ییمعلمان مدارس ابتدا یشناخت یو توانمندساز یمشارکت یرهبر نیبنشان داده شده است ( 4)طور که در جدول همان

به عبارت دیگر، . گرددبنابراین فرضیه اول تأیید می(. r=411/2و  p=222/2)ی وجود دارد داررابطه معنی اهواز 4 هیناح

گیری های تصمیمهمچنین بین مؤلفه .افزایش مدیریت مشارکتی با افزایش توانمندسازی شناختی آنان همراه شده است

معلمان ی با توانمندسازی شناختی مشارکتی، ارتباطات مشارکتی، رهبری مشارکتی، ساختار مشارکتی و کنترل مشارکت

به عبارت . گردندتأیید مینیز  تحقیقفرعی های بنابراین فرضیه. داری وجود داردرابطه معنی اهواز 4 هیناح ییمدارس ابتدا

گیری مشارکتی، ارتباطات مشارکتی، رهبری مشارکتی، ساختار مشارکتی و کنترل های تصمیممؤلفه دیگر، افزایش

 . فزایش توانمندسازی شناختی آنان همراه شده استمشارکتی با ا

 های مدیریت مشارکتی از آزمون فریدمن استفاده شده استبندی مؤلفهدر ادامه برای رتبه

 یمشارکت تیریمد هایمؤلفهنتایج آزمون فریدمن بر روی (: 4)جدول 

 مقدار آماره درجه آزادی تعداد
χ P- مقدار 

091 3 489/111 222/2 

 

همان طور که در . دهدداری را نشان میبه ترتیب تعداد نمونه، مقدار کای دو، درجه آزادی و سطح معنی( 3)ول در جد

پس فرض برابری . است 21/2مقدار آماره آزمون کمتر از   α=21/2شود در سطح معناداری جدول فوق مشاهده می
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. از بیشترین میزان اهمیت برخوردار است ی مشارکتیگیرتصمیمبا توجه به نتیجه آزمون فریدمن . شودها رد میمیانه

پنجم قرار در رتبه دوم تا  یمشارکت یرهبری و مشارکت ارتباطاتی، مشارکت کنترلی، ساختار مشارکت هایمؤلفههمچنین 

 .اندگرفته

 بر فرهنگ سازمانی در آموزگاران مقطع ابتدایی نواحی چهارگانه اهواز تأثیر تیریسبک مد: فرضیه اصلی

 .داری داردمعنی

 

 بررسی فرضیه اصلی تحقیق: 71-4جدول 

 مسیر مستقیم
ضریب تأثیر 

(β) 
عدد معناداری 

(t-value) 
 نتیجه

 تأیید فرضیه 848/6 114/2 فرهنگ سازمانی     تیریسبک مد

 18-3گزارش شده در جدول t (69/1<t<69/1- )ضریب =848/6و مقدار بحرانی   β=114/2با توجه به ضریب تأثیر 

تواند متغیر مالک فرهنگ سازمانی را تحت تأثیر قرار دهد و بین سبک مدیریت می باشد، متغیر پیشمی 69/1که بزرگتر از 

 .  گرددمی این فرضیه تأیید و نقیض ادعا رد 61/2در نتیجه با اطمینان . آن را تبیین نماید

 
 در حالت استاندارد( عاملی رهایبا و مسیر ضرایب) تحقیق شده آزمون مدل فرعی: 1-3نمودار 

به منظور ارزیابی الگوی پیشنهادی، روابط بین متغیرها با استفاده از روش الگویابی معادالت ساختاری با برآورد حداکثر 

برای تعیین . پیش از بررسی ضرایب مسیر، برازندگی الگوی اصلی مورد بررسی قرار گرفت. نمایی برآورد گردید درست

 16-3در جدول . های برازندگی مورد استفاده قرار گرفت ها، ترکیبی از شاخص گی الگوی پیشنهادی با دادهکفایت برازند

 .توان مشاهده کرد های برازندگی محاسبه شده بر روی مدل پیشنهادی را در می ها و شاخص نتایج تحلیل
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 شده برازش مدل فرعی تحقیق حاضر های محاسبه شاخص: 73-4جدول 

 شاخص
مقدار محاسبه شده در  صشاخ

 دامنه قابل قبول معادل فارسی عالمت اختصاصی حاضر قیتحق

تطبیقی 

 (نسبی)

NFI 629/2 >82/2 شده برازندگی شاخص نرم 

CFI 604/2 و بیشتر 62/2 شاخص برازش تطبیقی 

IFI 604/2 و بیشتر 62/2 شاخص برازندگی فزاینده 

 

 96/4 0-1 مجذور کای نسبی

 238/2 2-28/2 ریشه میانگین مربعات تقریب RMSEA مقتصد

 مطلق
GFI 643/2 1نزدیک  شاخص نیکویی برازش 

AGFI 606/2 1نزدیک  شده شاخص نیکویی برازش اصالح 

Chi-Square 189/611 وابسته به حجم نمونه کای دو 

 

ی  ژه نسبت مجذور کای به درجههای برازندگی به وی آمده است، با توجه به شاخص 16-3گونه که در جدول  همان

، 606/2یافته برابر  ، شاخص نیکویی برازش تعدیل643/2، شاخص نیکویی برازش برابر (1تا  0مالک ) 96/4آزادی برابر 

و ریشه خطای تقریب میانگین مجذورات  604/2، شاخص برازندگی افزایشی برابر 604/2ای برابر  شاخص برازندگی مقایسه

  همچنین همه. دهد مدل نهایی بدون نیاز به اصالح از برازندگی مناسبی برخوردار است شد که نشان میبا می 238/2برابر 

 .باشد معنادار می  P<21/2روابط موجود بین متغیرها در مدل در سطح 

سبک مستبدانه بر فرهنگ سازمانی در آموزگاران مقطع ابتدایی نواحی چهارگانه اهواز تأثیر : فرضیه فرعی اول

 .داری داردنیمع

 بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق: 2 -4جدول 

 مسیر مستقیم
ضریب تأثیر 

(β) 
عدد معناداری 

(t-value) 
 نتیجه

 تأیید فرضیه -984/0- 13/2 فرهنگ سازمانی    مستبدانه  تیریسبک مد

 

 02-3شده در جدول گزارش t (69/1<t<69/1- )ضریب  =-984/0و مقدار بحرانی  β=-13/2با توجه به ضریب تأثیر 

تواند متغیر مالک فرهنگ سازمانی را تحت تأثیر بین سبک مدیریتی مستبدانه می باشد، متغیر پیشمی  69/1که بزرگتر از 

 .  گردداین فرضیه تأیید و نقیض ادعا رد می 61/2در نتیجه با اطمینان . قرار دهد و آن را تبیین نماید

ر فرهنگ سازمانی در آموزگاران مقطع ابتدایی نواحی چهارگانه اهواز سبک خیرخواهانه ب: فرضیه فرعی دوم

 .داری داردتأثیر معنی
 بررسی فرضیه دوم تحقیق: 01-3جدول 

 مسیر مستقیم
ضریب تأثیر 

(β) 
عدد معناداری 

(t-value) 
 نتیجه

 تأیید فرضیه 113/4 19/2 فرهنگ سازمانی    خیرخوانه  تیریسبک مد

 

 

که  01-3گزارش شده در جدول t (69/1<t<69/1- )ضریب  =113/4و مقدار بحرانی  β=19/2تأثیر با توجه به ضریب 

تواند متغیر مالک فرهنگ سازمانی را تحت تأثیر بین سبک مدیریتی خیرخواهانه می باشد، متغیر پیشمی 69/1بزرگتر از 

 .  گرددتأیید و نقیض ادعا رد میاین فرضیه  61/2در نتیجه با اطمینان . قرار دهد و آن را تبیین نماید
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سبک مشورتی بر فرهنگ سازمانی در آموزگاران مقطع ابتدایی نواحی چهارگانه اهواز تأثیر : فرضیه فرعی سوم

 .داری داردمعنی
 بررسی فرضیه سوم تحقیق: 00-3جدول 

 مسیر مستقیم
ضریب تأثیر 

(β) 
عدد معناداری 

(t-value) 
 نتیجه

 تأیید فرضیه 630/4 02/2 فرهنگ سازمانی    مشورتی   تیریسبک مد

که  00-3گزارش شده در جدول t (69/1<t<69/1- )ضریب =630/4و مقدار بحرانی  β=02/2با توجه به ضریب تأثیر 

تواند متغیر مالک فرهنگ سازمانی را تحت تأثیر قرار بین سبک مدیریتی مشورتی می باشد، متغیر پیشمی 69/1بزرگتر از 

 .  گردداین فرضیه تأیید و نقیض ادعا رد می 61/2در نتیجه با اطمینان . را تبیین نماید دهد و آن

سبک مشارکتی بر فرهنگ سازمانی در آموزگاران مقطع ابتدایی نواحی چهارگانه اهواز : فرضیه فرعی چهارم

 .داری داردتأثیر معنی

 بررسی فرضیه چهارم تحقیق: 04-3جدول 

 مسیر مستقیم
ر ضریب تأثی

(β) 
عدد معناداری 

(t-value) 
 نتیجه

 تأیید فرضیه 901/3 03/2 فرهنگ سازمانی    مشارکتی   تیریسبک مد

که  04-3گزارش شده در جدول t (69/1<t<69/1- )ضریب =901/3و مقدار بحرانی  β =03/2با توجه به ضریب تأثیر 

تواند متغیر مالک فرهنگ سازمانی را تحت تأثیر قرار میبین سبک مدیریتی مشارکتی  باشد، متغیر پیشمی 69/1بزرگتر از 

 .  گردداین فرضیه تأیید و نقیض ادعا رد می 61/2در نتیجه با اطمینان . دهد و آن را تبیین نماید

 :گیری  بحث و نتیجه
است در این تحقیق برای دستیابی به هدف تحقیق، یک مدل مفهومی که شامل یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی 

های تحقیق به کمک مدل معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفت که خالصه نتایج آن به سپس فرضیه. توسعه داده شد

 :شرح زیر است

چهارگانه اهواز  ینواح ییدر آموزگاران مقطع ابتدا یبر فرهنگ سازمان تیریسبک مدکند که  فرضیه اصلی تحقیق بیان می

+ 69/1از مقدار  tچون مقدار ، (18-3) موجود در جدولt (848/6 ) مقدار بحرانیوجه به که با ت دارد دارییمعن ریتأث

 ینواح ییدر آموزگاران مقطع ابتدا یبر فرهنگ سازمانمدیریت سبک گردد یعنی  باشد فرض تحقیق تأیید میبزرگتر می

مدیریت سبک توان گفت می 114/2ثیر همچنین با توجه به مقدار ضریب تأ. دارد دارییمعنمثبت  ریچهارگانه اهواز تأث

، میالدی (0213)، مِنگ (0214)آزانزا و همکاران نتایج تحقیق همسو با نتایج تحقیق . تأثیر دارد یفرهنگ سازمانبر % 114

، (1461)آقاجانی و همکاران ، (1481)مظفری و همکاران ، (0211)، شیم و همکاران (0211)، علی و همکاران (0213)

، (1463)نژاد و محمدی ، معین(1464)، علی پناه و همکاران (1460)نژاد محمدی و عباسی ،(1460)اران شوقی و همک

 .است( 1463)، شیخ (1463)خواه و بابایی منقاری خالق

چهارگانه  ینواح ییدر آموزگاران مقطع ابتدا یسبک مستبدانه بر فرهنگ سازمانکند که  فرضیه فرعی اول تحقیق بیان می

از مقدار  tچون مقدار ، (16-3)موجود در جدول       t (984/0- ) مقدار بحرانیکه با توجه به  دارد دارییمعن ریتأثاهواز 

 ییدر آموزگاران مقطع ابتدا یسبک مستبدانه بر فرهنگ سازمانگردد یعنی  باشد فرض تحقیق تأیید میکوچکتر می -69/1

سبک توان گفت می 13/2همچنین با توجه به مقدار ضریب تأثیر . دارد دارییمعنمنفی  ریچهارگانه اهواز تأث ینواح

، آقاجانی و (0211)علی و همکاران نتایج تحقیق همسو با نتایج تحقیق . تأثیر دارد یفرهنگ سازمانبر % 13مستبدانه 

 .است( 1460)نژاد محمدی و عباسی، (1460)شوقی و همکاران  ،(1461)همکاران 

 ینواح ییدر آموزگاران مقطع ابتدا یبر فرهنگ سازمان رخواهانهیسبک خکند که  یق بیان میفرضیه فرعی دوم تحق

از  tچون مقدار ، (01-3) موجود در جدولt (113/4 ) مقدار بحرانیکه با توجه به  دارد دارییمعن ریچهارگانه اهواز تأث

در آموزگاران مقطع  یبر فرهنگ سازمان واهانهرخیسبک خگردد یعنی  باشد فرض تحقیق تأیید میبزرگتر می+ 69/1مقدار 

توان گفت می 19/2همچنین با توجه به مقدار ضریب تأثیر . دارد دارییمعنمثبت  ریچهارگانه اهواز تأث ینواح ییابتدا

، (0211)علی و همکاران  تحقیق همسو با نتایج تحقیق نتایج . تأثیر دارد یفرهنگ سازمانبر % 19 رخواهانهیسبک خ
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 .است( 1460)نژاد محمدی و عباسی، (1460)شوقی و همکاران  ،(1461)انی و همکاران آقاج

چهارگانه  ینواح ییدر آموزگاران مقطع ابتدا یبر فرهنگ سازمان یسبک مشورتکند که  فرضیه فرعی سوم تحقیق بیان می

از مقدار  tچون مقدار ، (00-3)ول       موجود در جدt (630/4 ) مقدار بحرانیکه با توجه به  دارد دارییمعن ریاهواز تأث

 ییدر آموزگاران مقطع ابتدا یبر فرهنگ سازمان یسبک مشورتگردد یعنی  باشد فرض تحقیق تأیید میبزرگتر می+ 69/1

سبک توان گفت می 02/2همچنین با توجه به مقدار ضریب تأثیر . دارد دارییمعنمثبت  ریچهارگانه اهواز تأث ینواح

، آقاجانی و (0211)علی و همکاران  نتایج تحقیق همسو با نتایج تحقیق. تأثیر دارد یفرهنگ سازمانبر  %02 یمشورت

 .است( 1460)نژاد محمدی و عباسی، (1460)شوقی و همکاران  ،(1461)همکاران 

 ینواح ییدر آموزگاران مقطع ابتدا یبر فرهنگ سازمان یسبک مشارکتکند که  فرضیه فرعی چهارم تحقیق بیان می

از  tچون مقدار ، (00-3) موجود در جدولt (901/3 ) مقدار بحرانیکه با توجه به  دارد دارییمعن ریچهارگانه اهواز تأث

در آموزگاران مقطع  یبر فرهنگ سازمان یسبک مشارکتگردد یعنی  باشد فرض تحقیق تأیید میبزرگتر می+ 69/1مقدار 

توان گفت می 03/2همچنین با توجه به مقدار ضریب تأثیر . دارد دارییمعنثبت م ریچهارگانه اهواز تأث ینواح ییابتدا

، آقاجانی (0211)علی و همکاران  نتایج تحقیق همسو با نتایج تحقیق. تأثیر دارد یفرهنگ سازمانبر % 03 یسبک مشارکت

 .است( 1461)تنائی ، قربانی کو(1460)نژاد محمدی و عباسی، (1460)شوقی و همکاران  ،(1461)و همکاران 

مدیران هر چه به زیردستان خود اختیار بیشتر بدهند و توجه بیشتر نمایند، های فرعی به طور کلی با توجه به نتایج فرضیه

بر این اساس الزمه افزایش . کنندبا دلسوزی با آنها برخورد کنند بیشتر موجبات تقویت اصول سازمانی را در آنها فراهم می

 .مشورتى و مشارکتى استخیرخواهانه، هاى شیوه یعنىمستبدانه هاى غیربیشتر از سبک گیرىبهرهازمانی فرهنگ سمیزان 

فرهنگ سازمانی  تحقیق، تأثیر مثبت استفاده از این سبک را در افزایش های نظری و تجربی صورت گرفته در اینبررسی

نامه خود به نتایج مشابهی دست یافته است به این ایاندر پ( 1414)در یک نتیجه مشابه منتظر الظهور .نمایدتأیید می

نیز در تحقیقات خود به این نتیجه دست ( 1481)زاده مهدی. کنندمشارکتی استفاده می صورت که مدیران بیشتر از سبک

-می ستفادها( استبدای و خیرخواهانه)مداربیشتر از سبک وظیفه( مشارکتی و مشورتی)مدار از سبک رابطه یافت که مدیران

های پزشکی بر اساس سبک های دانشگاه علومنیز به بررسی رابطه سبک رهبری مدیریت کتابخانه( 1418)حسینیان . کنند

های علوم پزشکی، سبک مدیران خود را کتابخانه کارکنان مدیریت لیکرت پرداخت و به این نتیجه دست یافته است که

های کتابخانه ای سبک مدیریت مدیرانبه بررسی مقایسه( 1483)دیگر دانش در تحقیقی. اندارزیابی کرده سبک مشورتی

های مرکزی کارکنان کتابخانه مرکزی فردوسی مشهد و شهید چمران اهواز پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که

در یک ( 1489)پور ینصیر - .اندارزیابی کرده چمران اهواز سبک مدیران خود را، سبک مشورتی فردوسی مشهد و شهید

های عملکردی پرداخته و به این نتیجه دست بهداشتی و شاخص هایبه بررسی سبک رهبری مدیران شبکه تحقیقیطرح 

با توجه به نتایج تحقیق، .کنندها استفاده میمشاورهای و مشورتی بیشتر از سایر سبک یافته است که مدیران از سبک

بر فرهنگ سازمانی در آموزگاران مقطع ( مشارکتیو  مشورتی، خیرخواهانه، دانهمستب)های آن و مؤلفهمدیریت سبک 

آموزگاران مقطع ابتدایی نواحی چهارگانه اهواز گردد میلذا پیشنهاد  ،داری داردابتدایی نواحی چهارگانه اهواز تأثیر معنی

تواند میهای آن و مؤلفهمدیریت ک سبچرا که افزایش . داشته باشدهای آن و مؤلفهمدیریت سبک ای به  توجه ویژه

 .گردداز این رو پیشنهادات زیر ارائه می. را فراهم سازدفرهنگ سازمانی موجبات افزایش 

برسد؛ چرا که گام مهمى در جهت ارتقاى آموزگاران ترتیبى داده شود تا نتایج اینگونه تحقیقات به اطالع مدیران و  -

 هاىهاى مدیریت بیشتر به سمت مدیریتو کارکنان نسبت به سبک آموزش مدیران از طریق. است مدارسکیفى 

 .ترغیب و تشویق شوند مشارکتیو  مشورتی، خیرخواهانه

 .آنها بپردازند به ارزیابی نوع سبک خود را از دیدگاه آموزگارانمدیران هر از گاهی با استفاده از نظرسنجی از  -

 .دهندقرار  توجه مورد را مشورتی و مشارکتی رهبری سبکهای از استفاده خود، مدارس اداره در مدیران -

-برنامه با است نیازمستبدانه رابطه معکوس با فرهنگ سازمانی دارد لذا دست آمده سبک رهبرى  به نتایجبا توجه به 

 تاها حرکت شود به سمت سایر سبک شودمی سازمانىکاهش فرهنگ  باعث که سبک، این از شودعی س دقیق ریزى

 .گردد سازمانىالی هر چه بیشتر فرهنگ اعت باعث

ها را بتوانند بهترین تصمیم هاى موجه مدیریتهنگام انتصاب و انتخاب مدیران، افرادى برگزیده شوند که با شیوه -

 .ها مالک نوع سبک مدیریت افراد نیز مورد ارزیابى قرار گیردبگیرند و در تعیین صالحیت

پذیری آموزگاران خود  نیازها، عالیق، بلوغ و مسئولیت ها،  ناخت ویژگیشود نسبت به ش به مدیران پیشنهاد می -



 

 

14 

اقدام کرده و متناسب با شرایط و مقتضیات موجود خود، به انتخاب شیوه و سبک مناسب جهت مدیریت و بهبود 

 . فرهنگ سازمانی در آموزگاران مبادرت نمایند

جهت ایجاد شرایط کاری متناسب با امکانات و  های گروهی در قالب جلسه شورای دبیرانگیری تقویت تصمیم -

 . گردد ها توصیه میمحدودیت

شود سعی و دقت و نظارت بیشتری در زمینه رعایت ضوابط انتصاب مدیران آموزشی مدارس صورت گیرد و  پیشنهاد می -

  .ریزی بهتر و بیشتر استفاده گردد های مدیریت و برنامه دیده در دوره از وجود افراد آموزش

ها قادر نیست به همه ابعاد موضوع  ر تحقیقی هر چند که به صورت جامع فرض شود، به لحاظ برخی محدودیته

این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، بنابراین برای انجام برخی . های مختلف به آن بپردازد نگریسته و از جنبه

 .شود هادهایی به شرح ذیل برای انجام تحقیقات بعدی، ارائه میتحقیقات همسو با این موضوع و همچنین توسعه آن، پیشن

شود  صورت گرفته است پیشنهاد میآموزگاران مقطع ابتدایی نواحی چهارگانه اهواز از آنجا که این تحقیق در رابطه  -

  . و شهرهای دیگر صورت بگیرد ابتداییاین تحقیق در رابطه با مدارس غیر

شود  های رهبری لیکرت بررسی گردید پیشنهاد می در ارتباط با سبک گ سازمانیفرهنبا توجه به اینکه میزان  -

گذارد و یا با آن ارتباط دارد مورد  ثیر میتأ آموزگاران فرهنگ سازمانیعوامل دیگری که در محیط مدرسه بر روی 

 .بررسی و تحقیق قرار گیرد

 سبک مدیریت و فرهنگ سازمانیعوامل مؤثر در بررسی  -

 نظام مدیریت منابع انسانی بر فرهنگ یازمانی بررسی تأثیر -

 بررسی تطبیقی وضعیت سبک مدیریت در مدارس دولتی و غیرانتفاعی -

 شناسی و بررسی مسائل مربوط به ارتقای فرهنگ سازمانیآسیب -

که وآمد و این  با توجه به فاصله زیاد مدارس از یکدیگر و مشکالت رفت شهر اهواز؛پراکندگی جغرافیای مدارس در  -

آموزان به  های تفریح در اختیار بودند که آن هم به دلیل استراحت و یا جوابگویی به اولیاء دانش فقط در زنگ آموزگاران

 . طور کامل در اختیار نبودند

 محدودیت زمانی جهت اجرای تحقیق  -

 . خیر مواجه ساختتأهای آموزشی که اجرای تحقیق را با وجود بوروکراسی موجود در دستگاه -

 .ها با احتیاط صورت گیرداستانشهرها یا به سایر  تحقیقعمیم نتایج ت -

 :منابع
 آموزشی، هایمجله نوآوری: تهران نوآوری، بروز در مدیریت هایسبک و هانظریه هایداللت بررسی ،(1481) حیدر تورانی،

 .91-90 ، 11 شماره پنجم، سال

مورد )با سبک رهبری  یفرهنگ سازمان ،یتعهد سازمان نی، رابطه ب(1463)منقاری، محمد مهدی  ییبابا ؛یخالق خواه، عل

 ،یبانیو پشت یمنابع انسان تیریتوسعه مد یجیترو ی، فصلنامه علم(شهر آمل یانتظام روییو کارکنان ن رانیمطالعه مد

 .1-119صفحات دوره دوم،  49شماره 

واحد  ،یو عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسالم یارمانفرهنگ س نیرابطه ب ی، بررس(1464)فتاح، ناظم  م؛یخردمند، ابراه

 .181-116 ،10شماره , 4، دوره (تیریمد یفراسو) یبهره ور تیریتهران شمال، فصلنامه مد

های ، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران دانشکده(1484)دهقان، آزاده؛ یارمحمدیان، محمدحسین 

-49، مجله مدیریت و اطالعات در بهداشت و درمان، سال اول، شماره دوم، 1480هان در سال دانشگاه علوم پزشکی اصف

31. 

، مدیریت رفتار سازمانی، جلد سوم، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، چاپ اول، تهران (0228)رابینز، استیفن 

 .های بازرگانیمؤسسه مطالعات و پژوهش

 .انتشارات دانشگاه تهران: ، چاپ چهارم، تهران«رویکرد اقتصادی»نی سازمان و مدیریت ، مبا(1418)زارعی متین، حسن 

مرکز : های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، چاپ پانزدهم، تهران، روش(1461)سکاران، اوما 

 .آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری

اثر میانجی فرهنگ سازمانی بر رابطه بین سبک رهبری ، (1460)د مصطفی شوقی، بهزاد؛ آقاجانی، طهمورث؛ مرتضوی، سی
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، دوره (فراسوی مدیریت)وری ، مدیریت بهره(بیمارستان مدرس شهرستان ساوه: مورد مطالعه)مدیران و خالقیت کارکنان 

 .64-103، 09، شماره 1

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، بررسی رابطه بین سبک رهبری با فرهنگ سازمانی در  ،(1463)ه عالی ،شیخ

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز مطالعات و 

 .سسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدارؤتحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی، م

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی (. 1462)ادق، روشندل اربطانی، طاهر؛ نرگسیان، عباس ضیائی، محمدص

نشریه تحقیقات کتابداری و اطالع . بر اساس مدل فرهنگ سازمانی دنیسون: در میان کارکنان کتابخانه های دانشگاه تهران

 .10-36(: 11)رسانی دانشگاهی، سال چهل و پنجم، 

 و مدیریت سبک)رفتاری مؤلفه متقابل روابط بررسی ،(1464) صادقیان، ابوالفضل اسالمی، سعید؛ حمیدرضا؛ ،پناهعلی

 .راهکارها و هاچالش مدیریت المللیبینکنفرانس   دومین یزد، استان امداد کمیته: مطالعه مورد (سازمانی فرهنگ با رهبری

های مدیریت مدیران با خالقیت دبیران بررسی رابطه بین سبک، (1488) علی اصغر، حیات؛ حیدر، چوپانی؛ مهدی، فیضی

سال سوم، شماره ، دانشگاه آزاد اسالمی واحدگرمسار فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، شهرستان سنندج هایدبیرستان

4 ،124-104. 

 سبک استقرار بر سازمانی نگفره تأثیر ،(1461) بخشنده، امید باالدهی، سیدمهدی؛ احمدی مجید؛ کوتنائی، قربانی

 .تکنولوژی و علوم نوین هاییافته المللیبین کنفرانس دومین مشارکتی، مدیریت

های مدیریت با ی بین سبکبررسی رابطه، (1460) سید احمدرضا، میرفندرسکی، اکرم؛ محمدی نیکو؛ یداله ،کیقبادی

 . 113-141، 4سال چهارم، شماره  ، فصلنامه دانش انتظامی گلستان،انگیزش فردی کارکنان اداری

 .انتشارات دیباگران: ، کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، تهران(1481)مصدق راد، علی محمد 

 186عبور،  انتشارات: سازمانها، تهران مدیریت و سرپرستی ، مبانی(1460)فر، احسان نوبری، سابینا؛ توکلی، آرزو؛ مهربان
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