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Abstract: The purpose of this study was to design an appropriate management model 

based on identifying the components and relationships of organizational culture in the 

secondary high schools of west of Iran (Ilam, Kurdistan and Kermanshah Provinces). 

The study was an applied research based on the type of goal and a descriptive-survey 

depend of data collection. Moreover, the method was the mixture  

(qualitative and quantitative). The statistical population of the study consisted of all 

9829 second-grade high school staff in Ilam, Kordestan and Kermanshah provinces. 

Based on Morgan table, the participants were 373 students selected by stratified random 

sampling. In the first stage, the components were identified using qualitative and 

exploratory method and interviewed with 35 educational deputies, experts and 

managers, and also they were organized through open and axial coding of their 

components and dimensions and indicators. After validation by management professors, 

data by using quantitative tools, a researcher-made questionnaire for component 

identification and standard Denison organizational culture questionnaire were collected. 

Afterwards, the results of this study showed the components identified for the 

appropriate management model included manager's personality and ethical 

characteristics, manager's professional and competence, stakeholder engagement, 

attention to students’ programs promotion, selection and  of expert teachers and staff, 

attention to affairs and  health, empowerment and planning the administrative and 

financial activities. There was also a significant relationship between the internal 

dimensions and components of organizational culture and the identified components of 

management model. 
Keywords: Management Model Components, Organizational Culture, Partial Least 

Squares. 
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 مقدمه

دنيای امروز به عنوان عرصه مدیریت و رهبری      

ها به مقدار زیادی به شود. موفقيت سازمانشناخته می

اثربخشی مدیران وابسته است. در نظام تعليم و تربيت و 

های آموزشی مدیران نقشی مدارس به عنوان سازمان

بدیل در تحقق اهداف تعليم و تربيت برعهده دارند. بی

وزش و پرورش بدون مدیریت صحيح و توانمند بهبود آم

پذیر نيست، بهبود شرایط كار، افزایش رضایت و امكان

ها در ایمنی خاطر كاركنان و هماهنگ ساختن تالش

دهی به امكانات و منابع موجود جهت تحقق اهداف و شكل

تقویت روحيه كاركنان برای شكوفایی، خالقيت و نوآوری 

آموزان از جمله وظایف مدیران استعدادهای بالقوه دانش

 (. 1397مدارس است )قنبری 

آموزش و پرورش به عنوان نهاد فرهنگی و اجتماعی، نقش 

بدیل در تربيت نيروی انسانی، توليد سرمایه اساسی و بی

اجتماعی و فرهنگی و در فرایند رشد و تعالی كشور ایفا 

كند. به گونه ای كه آینده كشور در آیينه آموزش و می

پرورش امروز قابل مشاهده است. یكی از مهمترین عوامل 

شود اثر ها نيز میها كه باعث بقای آنموفقيت سازمان

فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و  .بخشی سازمانی است

مدیریت دانش از جمله مهم ترین عوامل موثر بر اثر 

باشد.از طرفی فرهنگ عامل مهم و بخشی سازمانی می

عرصه مدیریت و خصوصاً مدیریت دانش  عنصر اساسی در

است و نقش و تأثير آن بر اثر بخشی سازمانی و مدیریت 

باشد. دانش برای پژوهشگران حوزه مدیریت مشخص می

ها، فرهنگ سازمانی الگویی از مفروضه(: »2004شاین )

های مشترك است، كه رفتار ها، باورها و گرایشارزش

  پور فرنيا)حسن« دهدسازمانی را تحت تأثير قرار می

1390.) 

نظران آن جه به فرهنگ سازمانی از نظر صاحبضرورت تو

قدر اهميت دارد، كه اعتقاد دارند برای هرگونه تغييرات 

ها باید فرهنگ آن تغيير نماید و برای مؤثر در سازمان

مان باید به فرهنگ آن بررسی موفقيت و شكست ساز

ها و باورهای موجود شسازمانی كه بتواند ارز توجه داشت.

در بين اعضای سازمان را بدرستی هدایت كند، فضای 

تسهيم و همكاری مشترك را برای بهره گيری از مدیریت 

دانش در سازمان ایجاد كرده، به صورتی كه دانش به 

خوبی كسب، تسهيم و بكار گرفته شود، موجب یادگيری 

اثر سازمانی، افزایش عملكرد افراد سازمانی و افزایش 

گردد)گولد و بخشی سازمان در دسترسی به اهداف می

 (.2001همكاران 

ریزی راه قالبب»( فرهنگ سازمانی را: 1990هنری تونس )

دانند كبه اندیشيدن، احساس كردن و پاسخ دادن می شده

)ببه نقبل از « در یك سازمان یا بخشبی از آن وجبود دارد

نبگ فره( »2005(. دنيسبون )1387منوریان و همكباران

هبای اساسبی، باورهبا و اصبولی ارجبا  سازمانی ببه ارزش

ای محكبم ببه نظبام مبدیریتی چون شالودهشود كه هممی

به عقيده هافستد فرهنگ عبارت اسبت « كنند.خدمت می

هبا را اندیشه مشترك اعضای یك گروه یا طبقه كه آن»از: 

كند و در جایی دیگر فرهنبگ ببه ها مجزا میاز دیگر گروه

ای از الگوهبای رفتبار اجتمباعی، هنرهبا، جموعبهصورت م

هبای اعتقادات، رسوم و سبایر محصبو ت انسبان و ویژگی

)به نقل از نيبازآرری و « باشدفكری یك جامعه یا ملت می

 (.1389تقوایی یزدی 

از مفروضبات بنيبادی  الگبویی»( فرهنگ را: 1991این )ش

ای هداند كه در فراگبرد تجرببه رویبارویی ببا دشبواریمی

نهفته در سازگاری بيرونی و یكپبارچگی درونبی، از سبوی 

)ببه « گروهی معين ساخته، كشف شده یا پدید آمده است

های از فرهنبگ سبازمانی مجموعبه (.1372نقل از طوسی 

ها در سازمان است كه اعضبا را ببه یكبدیگر معانی و ارزش

دهد. فرهنگ سبازمانی نظبام ارزشبی حباكم ببر پيوند می

ها از شببكيل داده و موجببب تمببایز سببازمانسببازمان را ت

ماننبد شبود. نسببت فرهنبگ ببه سبازمان همهمدیگر می

پردازان سبازمانی ببر نسبت شخصيت به فرد است. نظریبه

این باورند كه فرهنگ مرز سازمانی را تعيين كرده و نبوعی 

آورد. هوگبان و تعهد در افراد نسبت به سازمان بوجود مبی

فرهنگ سبازمانی ببه شبدت » ( معتقدند كه:2013كيت )

های كنتببرل رسببمی، رفتببار كاركنببان را فراتببر از سيسببتم
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دهد. به عنبوان مابال، ها و اقتدار تحت تأثير قرار میروش

فرهنگ سازمانی اببزاری قدرتمنبد ببرای اسبتخراا نتبای  

پسبند )ببه نقبل ازرسبتمی  طالع« مطلوب سازمانی اسبت

 (.1396فر محمدی

این چهار ویژگی در قالب » (:2005دنيسون و فيشر )

شوند. هایی از مجموعه فعاليت مدیریت بيان میعبارت

های مدیریت شامل عملكردهای روشنی هستند كه فعاليت

باشند و از با چهار ویژگی فرهنگ سازمانی مرتبط می

ها و مفروضات مسلط بر سازمان نشأت اعتقادات، ارزش

ند. این شوها نيز تقویت میگرفته و به وسيله آن

های مدیریتی به وسيله استفاده از دوازده شاخص فعاليت

)به نقل « شوندگيری میدهند اندازهكه مدل را تشكيل می

 (.1394نژاد  رودگر از جعفرنژاد كياجوری

مسأله اصلی در این پژوهش طراحی الگوی مدیریتی 

ها ی  فرهنگ سازمانی مناسب براساس شناسایی مؤلفه

های فرهنگ سازمانی، جایگاه مولفه است تا با بررسی

وضعيت رابطه مولفه های الكوی مدیریت مناسب و مولفه 

های دور دوم متوسطه های فرهنگ سازمانی در دبيرستان

های مدیریتی چنين شناسایی مؤلفهغرب كشور و هم

مناسب یك الگوی مدیریتی مطلوب به منظور افزایش 

دیگر هدف از  اثربخشی سازمان تدوین گردد. به عبارت

پژوهش حاضر تبيين و ارائه یك الگوی مدیریتی مناسب 

های متوسطه دوم برای  فرهنگ سازمانی در  دبيرستان

 غرب كشور بود.

 مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نظر هدف از نو  تحقيقات كاربردی      

 -ها از نو  تحقيقات توصيفیو برحسب نو  گردآوری داده

كيفی( بود.  -ق تركيبی )كمیروش تحقيپيمایشی و 

های جامعه آماری پژوهش حاضر تمام كاركنان دبيرستان

های ایالم، كردستان و كرمانشاه به متوسطه دوم استان

نفر بودند كه براساس جدول مورگان تعداد  9829تعداد 

ای به عنوان حجم گيری تصادفی طبقهبه روش نمونه 373

ول با استفاده از شيوه نمونه انتخاب گردیدند. در مرحله ا

نفر از معاونين آموزشی،  35كيفی و اكتشافی و مصاحبه با 

ها شناسایی شده های مدیران، مؤلفهكارشناسان و سرگروه

ها و ابعاد و و از طریق كدگذاری باز و محوری مؤلفه

ها سازماندهی گردیدند. پس از تأیيد های آنشاخص

های استفاده از ابزار ها باتوسط اساتيد حوزه مدیریت داده

كمی، یك پرسشنامه محقق ساخته برای شناسایی 

ها و از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی مؤلفه

آوری گردید. در این پژوهش ابتدا برای دنيسون جمع

های الگوی مدیریتی مناسب از روش شناسایی مؤلفه

مصاحبه با كارشناسان، نمایندگان مدیران مدارس و 

موزش و پرورش استفاده شده است. پس از نخبگان آ

ها و تعيين ابعاد، ها و كدگذاری آنآوری دادهجمع

های الگوی مدیریتی مناسب مشخص و طی یك مؤلفه

مصاحبه نيمه ساختار یافته با خبرگان مورد بررسی قرار 

آوری نظرات نخبگان با استفاده از پس از جمع گرفت.

ها رات  زم بر روی دادهپيشنهادهای آنان اصالحات و تغيي

انجام پذیرفت. از طریق این مصاحبه و بررسی روایی 

ها تأیيد گردید. پس از كدگذاری، محتوایی آن

بندی كردن بندی كردن، دستهبندی كدها، گروهفهرست

ها و ابعاد الگوی مدیریتی مناسب ها، مؤلفهها شاخصآن

ييرات و تعيين گردید و با استفاده از نظرات نخبگان تغ

اصالحات  زم، انجام گردید.در مرحله بعد براساس 

آوری های كيفی، پرسشنامه محقق ساخته برای جمعیافته

ها تدوین گردید. هدف از تهيه پرسشنامه اعتباریابی و داده

آزمون مدل بوده است. ساختار پرسشنامه تدوین شده 

های شناسایی شده ها و شاخصتركيبی از ابعاد، مؤلفه

 5گویه یا سؤال و با مقياس  53ده است كه به صورت بو

(، متوسط 4(، زیاد )5ای ليكرت شامل خيلی زیاد )درجه

( تنظيم و در جامعه مورد 1( و خيلی كم )2(، كم )3)

مطالعه اجرا گردید. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب 

آلفای كرونباخ محاسبه گردید كه مقدار آن برای ابعاد 

های ویژگی باشد:مناسب به شرح زیر می الگوی مدیریتی

، ميزان تخصص و توانمندی مدیر 90/0شخصيتی مدیر 

، دبيران و 95/0، توجه به امورات اداری و مالی 98/0

، 98/0آموزان ، توجه به دانش97/0كاركنان متخصص 
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و توجه به امورات پرورش و  94/0جلب مشاركت رینفعان 

ایایی با ی ابزار . ضرایب فوق نشانگر پ97/0سالمت 

 گيری است.اندازه

برای تعيين جایگباه و وضبعيت فرهنبگ سبازمانی جامعبه 

های متوسببطه دوم غببرب مببورد مطالعببه یعنببی دبيرسببتان

( كبه 2000كشور از پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنيسون )

 كنيم. ایبن پرسشبنامهگویه است اسبتفاده مبی 36شامل 

یكپبببارچگی،  و دارای چهبببار مؤلفبببه مشببباركتی، ثببببات

ها پذیری و مأموریت است كه هر كدام از این مؤلفهانعطاف

گویبه )سبؤال(  3دارای سه زیر مؤلفه به شرح زیر است با 

این پرسشنامه براساس مقياس ليكرت از  شود.سنجش می

(، 5گذاری شبده اسبت. شبامل كبامالً موافبق )نمره 5تا  1

الً مخبالف ( و كبام2(، مخبالف )3(، نظری ندارم )4موافق )

باشببد. بببا توجببه بببه ایببن كببه ایببن پرسشببنامه در ( می1)

های بسياری مورد استفاده قرار گرفته است، روایی پژوهش

آن مورد تأیيد است. پایایی آن با استفاده از آلفای كرونباخ 

ها به ترتيبب محاسبه شده است كه برای هر كدام از مؤلفه

مؤلفه ثببات و ، 9/0، مؤلفه مأموریت 91/0مؤلفه مشاركت 

بدست آمده  86/0پذیری و مؤلفه انعطاف 89/0یكپارچگی 

 است. 

بخش آمار توصيفی:  ها:ها و ابزار تجزیه و تحليل دادهروش

هبای مختلبف آمبار هبا از روشبرای تجزیه و تحليبل داده

شبود. پبس از شناسبایی توصيفی و استنباطی استفاده می

احبه و هببا كببه از طریببق مصببمفبباهيم، شبباخص، ویژگی

آوری نظرات با نخبگبان بدسبت آمبد ایبن اطالعبات جمع

بدست آمده كدگذاری گردیدند. برای كدگذاری اطالعبات 

بدست آمده از دو شيوه كدگذاری باز و محبوری اسبتفاده 

طوری كه بيان شد مراحل كدگبذاری بباز و  گردید. همان

هبای كيفبی آوری دادهمحوری پژوهش كبه پبس از جمبع

نببای تهيببه پرسشببنامه گردیببده در ایببن انجببام شببده و مب

 شود:قسمت آورده می

 . کدگذاری باز و محوری1جدول

Table 1. Open coding and axial coding 
 پيامد مقوله يا پديده محوری ها(ها )زيرمقولهشاخص

 الگوی مناسب مديريتي های شخصيتي و اخالقيويژگي انديشيسعه صدر، دلسوزی، صبوری، صداقت، مثبت

ريزی، تناسب رشته تحصيلي با مديريت، توانايي هدايت و رهبرری، برنامره

شناخت اهداف دوره تحصريلي، سرازماندهي، آشنايي با اسناد باالدستي، 

 هماهنگي، خالقيت و نوآوری

 الگوی مناسب مديريتي توانايي تخصصي و علمي مدير

پذيری داشرت  روييره مسريوليتهای فعال تدريس، دبيران آشنا با روش

داشت  تعهد سرازماني توسرك کارکنران، پذيری دبيران، دبيران، انعطاف

ای، داشت  روييه پژوهش، آشنايي با عالقمندی به افزايش توانمندی يرفه

 های ارزشيابي تحصيلي فرايندمحور، داشت  روييه انتقادپذيریشيوه

توانمندی انتخاب دبيران متخصص و 

 نيروی انساني کارآمد
 يريتي مناسبالگوی مد

های آموزان، يمايت و فعال نمودن تشرل تقويت اعتماد به نفس در دانش

آمروزان، تشرلي  پذيری در دانشآموزی، تقويت يرس مسريوليتدانش

های تقويتي و جبراني، برگرزاری مسرابقاع علمري و کنلورهرای کالس

های زندگي، افزايش درصد قبولي در امتحاناع مهارع آزمايشي، آموزش

 داخلي

ها و توانمندی در زمينه فعاليت

 آموزیهای دانشبرنامه
 الگوی مديريتي مناسب

سازی فضای فيزيلي و جذب اعتباراع مالي، تدوي  بودجه عملياتي، مناسب

 آموزشي، آشنايي با قواني  و بخشنامه و ملاتباع اداری، تنظم اسناد مالي

های اداری توانمندی در زمينه فعاليت

 و مالي
 گوی مديريتي مناسبال

آموزان، برگزاری تقويت نظام مشاوره تربيتي مدرسه، توجه به تغذيه دانش

های مذهبي و باورهرای ای، توسعه فعاليتمسابقاع ورزشي درون مدرسه

های ملم ، تقويرت مشراوره ديني، برگزاری نماز جماعت، توسعه فعاليت

 های دانشگاهي(تحصيلي )رشته

موراع تربيتي توانمندی در زمينه ا

 )پرورش و سالمت(
 الگوی مديريتي مناسب

 آموزیتقويت انجم  اولياء و مربيان، فعال نمودن شورای دانش

 ها و توانمندی اولياءتقويت شورای دبيران، شناخت مهارع

گيری از توانمندی در زمينه بهره

 مشارکت ذينفعان
 الگوی مديريتي مناسب
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 یافته ها

هبا های انجام شده و تحليبل دادهدگذاریتوجه به كبا      

محبوری تعيبين و هبر كبدام  مقوله یا پدیده 7در مجمو  

هایی( هستند كه در جدول ببه ها )زیر مقولهدارای شاخص

ها اشباره گردیبد و ببه صبورت خالصبه ببه شبرح زیبر آن

 باشد:می

زیبر   12های شخصيتی و اخالقبی مبدیرویژگی -1

 مقوله یا شاخص

زیر مقوله   14دی تخصصی و علمی مدیرتوانمن -2

 یا شاخص

توانمندی در زمينه جبذب و سبازماندهی مناسبب  -3

 زیر مقوله یا شاخص  13كاركنان )امور كاركنان(

های توانمنببدی مببدیر در زمينببه فعاليببت و برنامببه -4

زیببر مقولببه یببا   10آمببوزان(آمببوزی )امببور دانشدانش

 شاخص

های اداری و مالی عاليتتوانمندی مدیر در زمينه ف -5

 زیر مقوله یا شاخص  10)امور اداری(

هببای تربيتببی، توانمنببدی مببدیر در زمينببه فعاليت -6

زیببر   14تربيبت بببدنی و سبالمت )پببرورش و سبالمت(

 مقوله یا شاخص

توانمندی مدیر در زمينبه جلبب مشباركت عوامبل  -7

  8ای )جلبب مشباركت رینفعبان(برون و درون مدرسه

 ه یا شاخصزیر مقول

ها و مقوله به صورت پرسشبنامه در مرحله بعد این شاخص

تببدوین و پببس از تأیيببد روایببی آن توسببط اسبباتيد رشببته 

مدیریت آموزشی و محاسبه ضریب پایایی آلفبای كرونبباخ 

 آن اجرا گردید.

بخش كمی: بخش دوم پژوهش كه به صورت كمی است 

ورت پرسشنامه استفاده شده است. یك پرسشنامه به ص 2

ساخته استاندارد و یك پرسشنامه به صورت محقق

 باشد:می

الف( برای تعيين جایگاه و وضعيت فرهنبگ سبازمانی 

های متوسبطه دوم در جامعه مورد مطالعه یعنی دبيرستان

( 2000سازمانی دنيسون )غرب كشور از پرسشنامه فرهنگ

كنيم. این پرسشبنامه گویه است استفاده می 36كه شامل 

چهبببار مؤلفبببه مشببباركتی، ثببببات و یكپبببارچگی، دارای 

ها پذیری و مأموریت است كه هر كدام از این مؤلفهانعطاف

گویه )سؤال(  3دارای سه زیر مؤلفه به شرح زیر است و با 

شود. این پرسشنامه براساس مقياس ليكرت از سنجش می

(، 5نامگذاری شده است كبه شبامل كبامالً موافبق ) 5تا  1

( و كبامالً مخبالف 2(، مخبالف )3ی ندارم )(، نظر4موافق )

باشببد. بببا توجببه بببه اینكببه ایببن پرسشببنامه در ( می1)

های بسياری مورد استفاده قرار گرفته است، روایی پژوهش

 آن مورد تأیيد است.

های الگوی مدیریتی مناسبب ب( برای شناسایی مؤلفه

از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است، با توجه به 

كه در بخش كيفبی ببا اسبتفاده از نظبرات نخبگبان و این 

شاخص تعيين گردیدنبد.  110مؤلفه و  7تأیيد آنان تعداد 

مؤلفه اصلی بوده كه دارای  7های تعيين شده شامل مؤلفه

ها و شببباخص انبببد. از ایبببن مؤلفبببهشببباخص بوده 110

گویه بوده تهيه شده است كبه  53ای كه دارای پرسشنامه

يد رشته مدیریت آموزشی و علوم تربيتی نفر از اسات 10از 

برای تأیيد روایی آن نظرخبواهی گردیبد و پبس از اعمبال 

زیباد، ای ليكبرت )خيلیگزینه 5نظرات آنان در یك طيف 

كم( پرسشنامه تهيه و در جامعه زیاد، متوسط، كم و خيلی

چنين یك سؤال باز پاسبخ از نمونبه هدف اجرا گردید. هم

شد كه در صورتی هر ویژگی دیگری مورد مطالعه خواسته 

داننبد ببه ایبن را كه برای اسبتفاده در مبدل ضبروری می

گویبه  53ها اضافه نماینبد. در ایبن پرسشبنامه از شاخص

های شخصی و اخالقی گویه مربوط به ویژگی 5داده شده، 

ای های تخصصی و حرفبهگویه مربوط به ویژگی 14مدیر، 

 5های دبيران، ا و مهارتهگویه مربوط به ویژگی 10مدیر، 

گویه مربوط به توانایی مدیر در خصبو  امبورات مبالی و 

 6آمبوزان، هبای دانشگویه توجه به رشد مهارت 9اداری، 

گویبه  4هبای پرورشبی و سبالمت، گویه مربوط به فعاليت

 گيری از مشاركت رینفعان بوده است. مربوط به بهره
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نفبر  373تعداد  حجم نمونه در این تحقيق آمار توصيفی: 

های از دبيببران و كاركنببان مببدارس متوسببطه دوم اسببتان

 197اند كه از ایبن تعبداد ایالم، كردستان و كرمانشاه بوده

زن  %19/47نفبر معبادل  176مبرد و  %81/52نفر معادل 

نفبر معبادل  18باشند.از نظر سبطح تحصبيالت تعبداد می

نی، ليسبا %5/48نفر معبادل  181كمتر از ليسانس،  8/4%

 %4/2نفر معبادل  9ليسانس و فوق %2/44نفر معادل  165

اند. از نظر جنسيت مبدارس محبل كبار دارای دكتری بوده

 211دخترانه و  %4/43مدرسه معادل  162كاركنان تعداد 

اند. افراد مورد مطالعه از پسرانه بوده %6/56مدرسه معادل 

عبداد انبد، تهای زیبر بودهنظر سوابق خدمتی دارای ویژگی

نفر معادل  57سال، تعداد  5كمتر از  %7/6نفر معادل  25

 %3/30نفبر معبادل  113سال، تعداد  10تا  5بين  3/15%

ببيش  %7/47نفر معادل  178سال و تعداد  20تا  10بين 

اند. براساس اسبتان محبل سال سابقه خدمت داشته 20از 

در اسببتان  %18/47نفببر معببادل  176خببدمت تعببداد 

در اسببتان  %43/32نفببر معببادل  121عببداد كرمانشبباه، ت

در استان ایبالم  %39/20نفر معادل  76كردستان و تعداد 

 اند.مشغول خدمت بوده

 مدل اندازه گيری مفهوم فرهنگ سازمانی :مار استنباطیآ

 .  مدل اندازه گيری مفهوم فرهنگ سازماني براساس مقادير استاندارد1شل  

Figure 1. Measuring model for the concept of organizational culture based on standard values 

 های مدیرمدل اندازه گيری ویژگی
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 های الگوی مديريتي براساس مقادير استاندارد. مدل اندازه گيری شناسايي مولفه2شل  

Figure 2. Measurement model for identifying the components of a management model based on standard values 

ها و ابعباد چهارگانبه تحليل نتای  : سؤال یك: ميبزان مؤلفبه

پبذیری( فرهنبگ )یكپارچگی، مشاركتی، مأموریتی و انعطاف

های متوسطه دوم غبب كشبور )ایبالم، سازمانی در دبيرستان

 كردستان و كرمانشاه( چقدر است؟

یكپارچگی و ابعاد راساس نتای  تحليل آماری وضعيت مؤلفه ب

های بنيبادین در آن یعنی توافق، هماهنگی و انسجام و ارزش

، متوسبط 15كم %جامعه مورد مطالعه به ترتيب كم و خيلبی

بوده اسبت. در مجمبو  ببا  3/27زاد %و زیاد و خيلی %6/57

های توان وضعيت مؤلفه یكپبارچگی و ابعباد توجه به فراوانی

كرد. براساس نتبای  تحليبل آن را در سطح متوسطه ارزیابی 

آمببباری وضبببعيت مؤلفبببه مشببباركتی و ابعببباد آن یعنبببی 

هببا بببه ترتيببب گرایببی و توسببعه قابليتتوانمندسببازی، تيم

زیباد ، زیباد و خيلی5/48، متوسبط %1/19كم و كبم %خيلی

بوده است. در مجمبو  وضبعيت مؤلفبه مشباركتی و  %4/32

ر در حبد های متوسطه دوم غرب كشبوابعاد آن در دبيرستان

دهبد كبه ميبزان گردد. نتبای  نشبان میمتوسط ارزیابی می

مؤلفه مأموریت و ابعاد آن یعنبی نيبت و جهبت اسبتراتژیك، 

، 6/16كم و كم %انداز به ترتيب خيلیاهداف و مقاصد و چشم

ببوده اسبت. در  5/37زیباد %و زیباد و خيلی 8/45متوسط %

متوسبط  مجمو  ميزان مؤلفبه مأموریبت و ابعباد آن در حبد

گردد. براساس نتای  تحليل آمباری ميبزان مؤلفبه ارزیابی می

مداری و پذیری و ابعاد آن یعنی ایجاد تغيير، مشبتریانعطاف

، متوسبط 6/27كم و كم %یادگيری سازمانی به ترتيب خيلی

بوده است، چون ببا ترین  7/17زیاد %و زیاد و خيلی %7/54

توان گفت كه ميزان یفراوانی در حد متوسط ارزیابی شده، م

های متوسبطه پذیری و ابعباد آن در دبيرسبتانمؤلفه انعطاف

دوم غرب كشور در حد متوسبط اسبت. ببا توجبه ببه نتبای  

تببوان گفببت كببه ميببزان و جایگبباه فرهنببگ سببازمانی در می

كم و های متوسطه دوم غرب كشور به ترتيب خيلیدبيرستان

اسبت.  6/34اد %زی، زیاد و خيلی1/49، متوسط %4/19كم %

های آن در به صورت كلی جایگاه فرهنگ سبازمانی و مؤلفبه

های متوسبطه دوم غبرب كشبور در حبد متوسبط دبيرستان

چنين در بين سه اسبتان مبورد مطالعبه گردد. همارزیابی می

، 9/53با ترین جایگاه فرهنگ سبازمانی ببه ترتيبب ایبالم %

 باشد.ط میدر حد متوس 9/46و كرمانشاه % 9/48كردستان %

های شناسایی شده الگوی مبدیریتی مناسبب : مؤلفه2سؤال 

 های متوسطه دوم غرب كشور كدامند؟در دبيرستان
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های شخصبيتی دهد كه مؤلفه ویژگینتای  جدول  نشان می

های آن یعنبی رازداری، سبعه صبدر، خبوش مدیر و شباخص

اد از زیدر حد زیاد و خيلی 4/80ورزی و... با %اخالقی، عدالت

های الگبوی نظر افراد مورد مطالعه به عنوان مؤلفه و شاخص

های متوسطه دوم غرب كشور مدیریتی مناسب در دبيرستان

باشد. براساس نتای  تحليل آماری مؤلفه ميزان تخصص و می

های آن نظيبر تجببارب ای مبدیر و شبباخصتوانمنبدی حرفببه

ریزی، مدیریتی، تناسب رشته تحصيلی مدیر، رهبری، برنامبه

گانه، توجه به اسناد با دستی و... به های سهآشنایی با مهارت

و زیبباد و  5/22، متوسببط %7/6كم و كببم %ترتيببب خيلببی

های تعيين شبده و شاخصبه عنوان مؤلفه  8/70زیاد %خيلی

های متوسبطه جهت الگوی مبدیریتی مناسبب در دبيرسبتان

دوم غرب كشور است. براساس نتبای  تحليبل آمباری ميبزان 

های توجه به امورات تربيتی )پرورشی و سبالمت( و شباخص

ها مانند توجبه ببه سبالمت و بهداشبت روحبی و روانبی، آن

رهنگبی و های مبذهبی، مسبابقات ورزشبی، فتوسعه فعاليت

هنری، تقویت نظام مشاوره تحصيلی و تربيتی و... به ترتيبب 

زیباد و زیباد و خيلی 2/29، متوسبط %1/9كم و كبم %خيلی

به عنوان مؤلفه تأثيرگذار در الگوی مدیریتی مناسبب  %7/61

 باشد.های متوسطه دوم غرب كشور میدر دبيرستان

جلبب و دهد كه ميزان توانمنبدی در زمينبه نتای  نشان می

گيببری از های آن ماننببد: بهرهمشبباركت رینفعببان و شبباخص

ظرفيت شوراها، تقویت جایگاه و نقش انجمن اولياء و مربيان، 

ها و جوامع محلی، تقویت نظبام پيشبنهادها ارتباط با سازمان

و زیباد و  8/26، متوسط %7/9كم و كم %و... به ترتيب خيلی

های الگببوی صبببه عنببوان مؤلفببه و شبباخ 5/63يبباد %خيلی

های متوسطه دوم غرب كشور مدیریتی مناسب در دبيرستان

 است.

هبا و اساس نتای  تحليل آمباری ميبزان توجبه ببه ویژگی بر

های آن نظيبر: فعبال نمبودن آموزان و شباخصجایگاه دانش

هبای علمبی، تقویبت آموزی، تشبكيل گروههای دانشتشكل

صبد قببولی، پذیری، افبزایش دراعتماد به نفس و مسبووليت

برگزاری مسابقات علمی، كنكورهای آزمایشی و... ببه ترتيبب 

زیباد و زیباد و خيلی 7/28، متوسبط %6/5كم و كبم %خيلی

به عنوان مؤلفه شناسایی و تأیيد شده جهبت الگبوی  %7/65

مدیریتی مدارس متوسطه دوم غرب كشبور اسبت. براسباس 

نبدی در نتای  تحليل آماری از نظر پاسخگویان ميبزان توانم

های آن ماننبد: زمينه انتخاب دبيبران و كاركنبان و شباخص

هبای جذب و نگهداری دبيران متخصص، فعبال نمبودن گروه

هبای فعبال تبدریس، آموزش درسی، آشنایی دبيران با روش

تقویت روحيبه نشباط علمبی، تشبویق كاركنبان ببه توسبعه 

، 2/3كم و كبم %ای و... به ترتيب خيلبیهای حرفهتوانمندی

به عنوان مؤلفبه و  7/76زیاد %و زیاد و خيلی 1/20توسط %م

های تأیيد شده جهبت الگبوی مبدیریتی مناسبب در شاخص

باشببد. نتببای  نشببان مببدارس متوسببط دوم غببرب كشببور می

ها های آندهد كه توجه به امورات اداری و مالی و شاخصمی

ریزی عمليباتی، مكاتببات اداری، جبذب منبابع، نظير: بودجه

كم فضای آموزشی مناسب و... به ترتيب با ميزان خيلی ایجاد

بببه  3/63زیبباد %و زیبباد و خيلی 30، متوسببط %7/6و كببم %

عنوان مؤلفه شناسایی شده جهت الگوی مدیریتی مناسب در 

مدارس متوسطه دوم غبرب كشبور اسبت. ببه صبورت كلبی 

های شناسبایی شبده جهبت الگبوی توان گفت كه مؤلفبهمی

ها ببرای طراحبی الگبوی های آنشاخص مدیریتی مناسب و

های متوسطه دوم غرب كشور مدیریتی مناسب در دبيرستان

های شناسبایی شبده ببه مورد تأیيد قرار گرفتند و این مؤلفه

 باشند:ترتيب اهميت به شرح زیر می

 4/80های شخصيتی مدیر %ویژگی -1

ميزان توانمندی و تخصص دبيران و كاركنان مدرسه  -2

%7/76 

 8/70ای مدیران %ميزان توانمندی و تخصص حرفه -3

 7/65آموزان و نيازهای آنان %ميزان توجه دانش -4

 5/63ميزان جلب مشاركت رینفعان % -5

 3/63مالی مدرسه % -ميزان توجه به امورات اداری -6

 7/61ميزان توجه به امورات پرورشی و سالمت % -7

سازمانی رابطبه های فرهنگ : بين ابعاد و مؤلفه1فرضيه 

 معنادار وجود دارد.

با توجه به نتای  چون بار عاملی بدست آمده هر كدام از ابعاد 

های بنيادین، توافق و یكپارچگی مرببوط ها یعنی ارزشمؤلفه

به مؤلفبه ثببات و یكپبارچگی، هبدایت راهببردی، اهبداف و 

مقاصد و فرایند مربوط ببه مؤلفبه مبأموریتی، توانمندسبازی، 
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ی و قابليت مربوط ببه مؤلفبه مشباركتی و تغييبر، تيم محور

تمركز ببر مشبتری و یبادگيری سبازمانی مرببوط ببه مؤلفبه 

بدسبت  58/2ببا تر از  tو آمباره  7/0پذیری با تر از انعطاف

درصد اطمينبان  99آمده است. بنابراین همه روابط در سطح 

های دهد كه مؤلفبهباشد. نتای  حاصل نشان میدار میمعنی

هنببگ سببازمانی یعنببی مببأموریتی، مشبباركتی، ثبببات و فر

نهببا در جامعببه مببورد آپببذیری و ابعبباد یكپببارچگی و انعطاف

مطالعه مورد تأیيد قرار گرفته و به منظور طراحی یك الگوی 

چنبين مدیریتی مناسب باید مورد استفاده قبرار گيبرد و هم

                        باشبببببند.دارای رابطبببببه معنبببببادار ببببببا هبببببم می

های شناسایی شده ببرای الگبوی و مؤلفه: بين ابعاد 2فرضيه 

 مدیریتی مناسب رابطه معنادار وجود دارد.

 ها های شناسایی شده و ابعاد آندهد كه مؤلفهنتای  نشان می

های شخصبيتی مبدیر، ميبزان تخصبص مبدیر، یعنی ویژگی

ميزان آشنایی با امورات مالی و اداری، ميزان توجه به مسائل 

عان، انتخاب و ارتباط مناسب با پرورشی، جلب مشاركت رینف

هبا آموزان و توجه ببه آنهای دانشكاركنان، شناخت ویژگی

برای استفاده در مدل طراحی شده مورد تأیيد قرار گرفتبه و 

 ها تأیيد شده است.روابط بين آن

های های فرهنگ سازمانی و مؤلفبه: بين ابعاد مؤلفه3فرضيه 

 نادار وجود دارد.شناسایی شده الگوی مدیریت رابطه مع

با توجه ببه نتبای  تحليبل آمباری  و براسباس ببرازش مبدل 

 t-valueچون  PLSها در ساختاری و الگوریتم تحليل داده

های شناسبایی محاسبه شده بين فرهنگ سبازمانی و مؤلفبه

به دست آمده است و این عبدد  739/6الگوی مدیریتی عدد 

يرهببای فرهنببگ باشببد بنببابراین بببين متغبببا تر می 96/1از 

ایی شبده رابطبه معنبادار وجبود های شناسبسازمانی و مؤلفه

 .دارد

های فرهنبگ توان نتيجه گرفت كه اببين ابعباد مؤلفبهلذا می

های شناسایی شده الگبوی مبدیریت رابطبه سازمانی و مؤلفه

 معنادار وجود دارد.

 

 

 

 های ايالم، کردستان و کرمانشاه(دوم غرب کشور )مطالعه موردی استان های متوسطه. الگوی طرايي شده مديريت مناسب در دبيرستان3شل 

Figure 3. Designed model of proper management in secondary schools in the west of the country (Case study of 

Ilam, Kurdistan and Kermanshah provinces) 
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و نتيجه گيری                                        بحث 

حبی الگبوی مبدیریتی مناسبب هدف این تحقيق طرا     

ها و رواببط فرهنبگ سبازمانی در براساس شناسایی مؤلفبه

های ایالم، های متوسطه دوم غرب كشور )استاندبيرستان

ضبرورت توجبه ببه فرهنبگ كردستان و كرمانشباه( ببود. 

نظران آن قبدر اهميبت دارد، كبه سازمانی از نظبر صباحب

ها بایبد سازمان اعتقاد دارند برای هرگونه تغييرات مؤثر در

فرهنگ آن تغيير نماید و برای بررسی موفقيت و شكسبت 

سازمان باید به فرهنبگ آن توجبه داشبت.  سبازمانی كبه 

ها و باورهای موجود در بين اعضای سازمان را بتواند ارزش

بدرستی هدایت كند، فضای تسهيم و همكاری مشبترك را 

د كبرده، برای بهره گيری از مدیریت دانش در سازمان ایجا

به صورتی كه دانش به خوبی كسب، تسهيم و بكار گرفتبه 

شود، موجب یبادگيری سبازمانی، افبزایش عملكبرد افبراد 

سازمانی و افزایش اثبر بخشبی سبازمان در دسترسبی ببه 

 (.2001گردد)گولد و همكاران اهداف می

نتای  بدست آمده در ایبن تحقيبق ببا پبژوهش حسبنی و 

ی اثربخشبی سبازمانی ( در خصو  بررسب1389سامری )

مدارس متوسطه ناحيه یك اروميه و معنادار ببودن رابطبه 

های اثربخشبی سبازمانی یكسبان اسبت. نتبای  بين مؤلفه

( ببا 2013بدست آمده با نتای  پژوهش جوشو و همكاران )

عنوان ارائه یك مبدل مفهبومی ببرای تضبمين كيفيبت و 

ه و عملكرد مدارس خودگردان در مدارس راهنمایی نيجری

های تببأثير مهببارت رهبببری مببدیران، گسببترش پتانسببيل

آموزان، مهبارت معلمبان در بهببود عملكبرد و تبأثير دانش

منفی تجربه و دانش كم مدیران، عدم حمایت مالی، فقدان 

مشاركت و... در تضمين كيفيت و ارائه مبدل مفهبومی در 

این مدارس یكسان است. نتای  بدست آمبده در خصبو  

های الگبوی مبدیریتی مناسبب ببا نتبای  فبهشناسایی مؤل

مطالعبه تطبيقبی  (ISSPP)المللبی های پبروهه بينیافته

 2015تبا  2001مدرسه موفق، مبدیر موفبق كبه از سبال 

( در خصبو  2009انجام شد و پژوهش دی و همكباران )

هببای مببدیران موفببق مطابقببت دارد. در شناسببایی ویژگی

هبای اخالقبی یویژگ (ISSPP)المللی پژوهش پروهه بين

ای مببدیر، محببيط یببادگيری، هببای حرفببهمببدیر، ویژگی

آموز و... ببه عنبوان مشاركت و ارتباط مؤثر، حمایت، دانش

های مدرسه موفق مشخص شدند. در ایبن پبژوهش ویژگی

های شناسایی شده با این نتای  مطابقت نيز بعضی از مؤلفه

 دارد.

كبه در  در تبيين این یافتبه هبا مبی تبوان ارعبان داشبت

 تمام و بوده مشخص كامالً سازمان هدف فرهنگ سازمانی،

 معيبار و مبی باشبد اهداف آن برای تحقق كاركنان تالش

مرجع  و آنهاست كاری راندمان ميزان نيز كاركنان عملكرد

 گيری تصميم است، مطرح آنچه و می باشد رئيس اختيار

 در ببودن مبدار های هبدف شایستگی به توجه و عقالیی

 بنيبادی ارزشهای و مفروضات اساس است. هبریر سبك

 پرتكاپو استراتژی و روشن اهداف پایه بر- عقالیی فرهنگ

 ما آموزشی نظام می یابد. سوق كارایی و سودآوری بسوی

رویبه  و دسبتورالعملها و می باشد متمركز دارای ساختاری

 هبای و بخش سطوح برای یكسان بصورت هماهنگی های

 در لبذا و مبی شبود اجرا و ابالغ آموزش وپرورش مختلف

 ازجمله مختلفی آن محورهای در كه مدیریت الگوی طرح

 واداری، اجرایبی امبور مبدیریت رسبالت، چشبم انبداز،

 اوليبا، مشباركت توسبعه و مكمل، فوق برنامبه فعاليتهای

 است. شده تبيين كاركنان و آموزان دانش
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ها و روابط فرهنگ هدف این تحقيق طراحی الگوی مدیریتی مناسب براساس شناسایی مؤلفه: چكيده

های ایالم، كردستان و كرمانشاه( بود. این متوسطه دوم غرب كشور )استانهای سازمانی در دبيرستان

پيمایشی بود.  -تحقيق از نظر هدف از نو  تحقيقات كاربردی و برحسب نو  گردآوری داده توصيفی

های متوسطه دوم كيفی( بود. جامعه آماری آن تمام كاركنان دبيرستان -روش تحقيق تركيبی )كمی

 373نفر بودند كه براساس جدول مورگان تعداد  9829كردستان و كرمانشاه به تعداد های ایالم، استان

ای به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. در مرحله اول با استفاده از گيری تصادفی طبقهبه روش نمونه

ن، های مدیرانفر از معاونين آموزشی، كارشناسان و سرگروه 35شيوه كيفی و اكتشافی و مصاحبه با 

ها سازماندهی های آنها و ابعاد و شاخصها شناسایی شده و از طریق كدگذاری باز و محوری مؤلفهمؤلفه

های كمی، یك پرسشنامه ها با استفاده از ابزارگردیدند. پس از تأیيد توسط اساتيد حوزه مدیریت داده

آوری ازمانی دنيسون جمعها و از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سمحقق ساخته برای شناسایی مؤلفه

های شناسایی شده برای الگوی مدیریتی مناسب شامل دهد كه مؤلفهگردید. نتای  این تحقيق نشان می

 ای و تخصصی مدیر، جلب مشاركت رینفعان،های شخصيتی و اخالقی مدیر، توانمندی حرفهویژگی
دبيران و كاركنان متخصص، توجه به امورات مند از آموزان، انتخاب و بهرههای دانشتوجه به ارتقاء برنامه

باشند. همچنين بين ابعاد و های اداری و مالی میریزی فعاليتتربيتی و سالمت، توانمندی و برنامه

 دار وجود دارد. های شناسایی شده الگوی مدیریتی رابطه معنیهای داخلی فرهنگ سازمانی و مؤلفهمؤلفه
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