
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  پسرانه متوسطهمدارس بررسي رابطه سبك رهبري با سالمت سازماني در                           
Relationship of leadership style and organizational health in secondary schools   

  12/7/1387: پذيرش مقاله؛ 1/12/1386: دريافت نسخه نهايي ؛ 16/6/1386: دريافت مقاله

                                                 

M.A in Curriculum Development   ∗                                                                                                          دانشجوي كارشناسي ارشد∗
Faculty Member of Shahid Beheshti University   ∗∗                                                                بهشتي شهيد دانشگاه علمي هيات عضو∗∗
Faculty Member of Shahid Beheshti University ∗∗∗                                                              بهشتي شهيد دانشگاه علمي هيات عضو∗∗∗  

 

  هـاي آموزشـي    دو فصلنامه مديريت و برنامه ريزي در نظام       
  42-1388،54بهار  2 شماره 1دوره

Journal of Management and Planning in Educational 
Systems2009, Vol.(1)2,42-54  

 ∗اصغر تقي نسب
  ∗∗محمد حسن پرداختچي

  ∗∗∗ محمد قهرماني
ـ   يي، تع پژوهشن  يهدف ا : چكيده  بـا  ررهبـري مـدي   ن سـبك    ين رابطه ب

م يمدارس متوسطه دولتي پسرانه شهرستان رباط كر      در  سالمت سازماني   
مـدارس از  مـديران   رهبـري ن سـبك  يـي ن منظور براي تع يبد. بوده است 

ن سـالمت سـازماني مـدارس،       يـي ف رفتار رهبر بـراي تع     يپرسشنامه توص 
 كــه توســط هــوي و پرســشنامه ســالمت ســازماني مــدارس متوســطه را

 سالمت سـازماني    اين پرسشنامه، . ميبرد  بكار ت،همكارانش ارائه شده اس   
گـانگي نهـادي، سـاخت دهـي، مالحظـه گـري،            ي( را از لحاظ هفت بعـد     

و در سـه    ) د علمي يتاك ه و ير بر فرادستان، روح   يمد باني منابع، نفوذ  يپشت
 رهبري مـديران  ن سبك   يب :بررسي مي كند  ) نهادي، اداري و فني   ( سطح

 α=01/0بطه معنـي داري درسـطح       مدارس و سالمت سازماني آن ها را      
   .وجود دارد

سطح نهادي رابطه معنـي      ها در   مدارس و سالمت آن    رهبرين سبك   يب
 مــدارس و رهبــرين ســبك يبــ . وجــود داردα=01/0داري در ســطح 

 α=01/0  سـطح  سـطح اداري رابطـه معنـي داري در         ها در  سالمت آن 
 فنـي سـطح    هـا در   ت مدارس و سالمت آن    يرين سبك مد  يب .وجود دارد 

ن بررسي داده   يهمچن .دارد  وجود α=01/0رابطه معني داري در سطح      
ابعـاد   ن نمـرات مـدارس در     يانگيـ  و م  رهبرين سبك   يها نشان داد كه ب    

نـي داري در سـطح      فرا دستان رابطـه مع     ر بر ينفوذ مد  باني منابع و  يپشت
05/0=α د نمي شودي تائ.  

  

   مدارس متوسطه- سالمت سازماني–سبك رهبري : كليد واژه ها 

 ∗Asghar Taghinasab(M.A) 
 ∗∗Mohammad Hasan pardakhtchi(PH.D)  

Mohammad Ghahramani(Ph.D)  ∗∗∗  
 
Abstract:The main purpose of this study, was to identify the 
relation between leadership style of principals and 
organizational health of public boys’ high schools in Robat 
karim.date were collected using the Leader Behavior 
Description Questionnaire(LBDQ) to identify leadership 
style of principals, As for organizational health of schools, 
Organizational Health Inventory for Secondary schools(OHI-
S) (Hoy et al.year ?).was used including  (Institutional 
Integrity, Initiating Structur, Consideration,Resource 
Support, Principal Influence with Superiors, Morale and 
Academic Emphasis) and three 
levels(Institutional,Managerial and TechnicalA stratified 
random sample of 216 teachers took part in the study Resulte 
indicate that There is a significant relation between the 
leadership style of principals and organizational health of 
secondary schools, (p<0.01).Also a significant relation 
between the leadership style of principal and school health at 
three levels of institutional, managerial and technical ,(p< 
0.01) was found.Also the results showed no significant 
relation between the leadership style of principal and school’s 
average score in dimensions of resource support and 
Principal Influence with Superiors ,(p < 0.05).                         
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 مقدمه
د عمليات اين   ينها سروكار دارند؛ زيرا فرا     چيز ديگري با انسان    هر ي آموزشي بيش از   ها سازمان ويژه در ه  ب و سازمان ها همه   مديران در 

انساني كه نـه تنهـا نـسبت بـه          . انجام مي پذيرد  ) دانش آموزان (ها   مورد انسان  و در ) كاركنان معلمان و ( ها ها به وسيله انسان    سازمان
ها واكنش نـشان     طور فعاالنه اي نسبت بدان    ه  را در برگرفته و در او اثر مي گذارد، بي تفاوت نيست، بلكه ب              ل محيطي زيادي كه او    عوام

ادراكات مختلف، پيشينه هـاي   ها و ارزش ،هاي شخصيتي، نيازها و عالئق متفاوت، باورها هاي ذهني انسان، تفاوت  پيچيدگي.مي دهد
  .اي كار مديران مدارس استحساسيت هتنها نمايانگر بخشي از  ...ومتفاوت خانوادگي 

ـ    بين اعضاء تحت رهبري خود همكاري و       دن وظيفه دار  آنان. ندسته محيط آموزشي    در  آموزشي يكي از اعضاء موثر     انمدير    ه تفـاهم ب
اهم كرده است، چگونه قضاوت مي كند، محيطي كه براي كار فر مدير در مورد خود، نوع رفتارش با كاركنان، ويك كه  اين .دنوجود آور

بنـابراين  .  ادراك خود كاركنان از رفتـار مـدير اسـت          ،چه كه رفتار كاركنان را تحت تاثير قرار مي دهد          گرچه حائز اهميت است ولي آن     
ه عبارت ديگر از    يا ب  ،مطلع شود  از ادراكات همكاران و زيردستانش نسبت به رفتارهاي خود           ، كه به نحوي   استمديري سودمند    براي هر 

  .الگوي رفتاري و سبك رهبري خود، آگاهي پيدا كند
ها، رفتار و انگيزش معلمان به عنوان منابع انساني ارزشمند نظام تاثير بگذارد  شيوه رفتار مدير مي تواند بر ادراكات، انتظارات، نگرش   
 تعامل بين مدير و معلمان در جريان است بـه طـور مـستقيم و                چه كه در   از طرفي آن  . به تبع آن بازده و اثربخشي آن را متاثر سازد          و

  .غيرمستقيم بر دانش آموزان تاثير مي گذارد
. تاثرهاي زيادي با محيط پيرامون خود دارند  و تاثير وتعاملهاي باز اجتماعي هستند، بنابراين   مدارس سيستمازسوي ديگر،   

 انجمله وظايف مدير ها، از دادن پاسخ مناسب به آن ضاها و درخواست هاي آن وايجاد روابط مناسب با محيط پيرامون، شناختن تقا
  . استارسمد

  
  بيان مساله

وضعيت نامطلوب مدارس، افت تحصيلي باال در اغلب دانش آموزان، نرخ باالي ترك تحصيل، نارضايتي شغلي و روحيه پائين معلمان از 
شهرستان رباط كريم نيز يكي از مناطق . دارس مناطق محروم، مشاهده كردجمله خصوصياتي است كه براحتي مي توان در اغلب م

هايي كه در آن زندگي كرده و در مدارس آن مشغول به تحصيل بوده، از نزديك، مسائل و مشكالت  محروم است و پژوهشگر طي سال
 از انگيزه هاي انجام سالمت سازماني است،كه نشانگر عدم بنابراين بررسي علل و عوامل اين وضعيت نامطلوب. را لمس كرده است آن

  .اين تحقيق در مدارس شهرستان رباط كريم بوده است
ضعف مديريت همواره به عنوان يكي از مهمترين . عوامل زيادي ممكن است در عدم سالمت يك سازمان آموزشي دخيل باشند   

سب با معلمان وكاركنان، الگوهاي رفتاري نامناسب در موقعيت عدم توانايي مدير در برقراري ارتباطات منا. عوامل، ارزيابي مي شود
هاي مختلف و عدم توانايي در ايجاد روابط حسنه با والدين دانش آموزان، مي تواند باعث بروز مشكالت جدي براي مدرسه و حاكم 

  .شدن جوي نا مطلوب در آن شود
  

  ضرورت و اهميت موضوع
د آوردن جو مناسبي است كه به اصالح فرايند آموزش منجر گردد؛ يعني ايجاد جوي عاري يكي از وظايف اساسي مدير مدرسه به وجو

. از تهديد و فشار، به طوري كه معلمان، راهنمايان آموزشي و مديران بتوانند در مدرسه آزادانه و صادقانه با يكديگر همكاري كنند
معلمان بايد درك كنند كه مدرسه به آنان و كارشان . ته باشندمعلمان و دانش آموزان بايد احساس خوشايندي نسبت به مدرسه داش

 تفاوت بين ،حقيقت در. اهميت مي دهد و به دانش آموزان بايد تفهيم شود كه مدرسه به پيشرفت تحصيلي آنان عالقه مند است
هايي كه بر پيشرفت و  ات و ارزشمدارس با جو خوب و بد ناشي از همين عوامل است؛ زيرا در نهايت ويژگي مدارس اثر بخش با انتظار

به اعتقاد صاحب نظران، مدير مدرسه حتماً مهمترين شخص در ايجاد جو مطلوب در . رشد دانش آموزان تأكيد دارد توصيف مي شود
  )122ص ،1379نيكنامي،. (مدرسه و تحكيم آن است
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 سازماني تحت تأثير جو. وي از وظايف هر مديري استايجاد چنين ج.وجود جو سالم و مثبت الزمه كارآيي و اثر بخشي سازمان است   
مدير تحت  )سبك رهبري( الگوي رفتار سازماني از طرف ديگر انتخاب .هاي محيطي سازمان است و موقعيت ديرتصورات م افكار و

(  . بهره وري مؤثر باشدبنابراين مطالعه رابطه بين اين دو متغير مي تواند در جهت افزايش كارآيي و.  قرار دارديتأثير جو سازمان
  )9،ص1379زمانيان،

دستان، همكاران يا   انتظارات، شخصيت و تماميت وجود كاركنان، اعم از فرا، نيازها،تنها در يك محيط سالم سازماني، جائيكه عقايد   
  .وري دست يافت و در نهايت به بهره ، اثربخشي،زيردستان مورد توجه واحترام است مي توان اميدوار بود كه به كارآيي

هاي مديريتي مناسب براي اثربخش سازي آن  فهم وضع سالمت سازماني مدارس مي تواند مديران را در انتخاب و گزينش روش   
هاي بهسازي  راستاي فعاليت تحقيق در مورد سطح سالمت سازماني و سبك رهبري مديران مدارس، در بنابراين بررسي و .ياري كند
  . به نظر مي رسدضروري و مهم 1سازمان

 
  اهداف تحقيق

 :در اين تحقيق، اهداف ذيل مد نظر است
  متوسطه پسرانه دولتي شهرستان رباط كريم بر اساس دو بعد ساخت دهي ومراعات  شناسايي سبك رهبري مديران مدارس-
   تعيين سطح سالمت سازماني مدارس متوسطه پسرانه دولتي شهرستان رباط كريم -
  كريم  پسرانه دولتي شهرستان رباط ن سبك رهبري با سالمت سازماني در مدارس متوسطه تعيين ارتباط بي-
پسرانه  نهادي در مدارس متوسطه سطوح سه گانه فني، اداري و  تعيين ارتباط بين سبك رهبري با سالمت سازماني در-

  كريم  دولتي شهرستان رباط
  

 فرضيه هاي تحقيق
  :مورد بررسي قرار گرفته است تدوين شده و به قرار زير راه چند فرضيه خاص،براي اين پژوهش يك فرضيه عام به هم

  .سالمت سازماني مدارس متوسطه پسرانه شهرستان رباط كريم رابطه وجوددارد  بين سبك رهبري و-
  .سالمت سازماني مدارس در سطح فني رابطه وجود دارد  بين سبك رهبري و-
  .ارس در سطح اداري رابطه وجود داردسالمت سازماني مد  بين سبك رهبري و-
  .سالمت سازماني مدارس در سطح نهادي رابطه وجود دارد  بين سبك رهبري و-
  

  سئوال تحقيق
سبك رهبري و سالمت سازماني مدارس با اين سئوال كلي مواجـه هـستيم كـه چـه                   2در اين تحقيق براي بررسي رابطه بين دو متغير        

   سازماني مدارس متوسطه پسرانه شهرستان رباط كريم وجود دارد؟رابطه اي بين سبك رهبري و سالمت

  تعريف نظري و عملياتي متغيرها و واژه هاي كليدي
ها و رفتارهايي مي داند كه مدير براي تعامل بـا كاركنـان    ها، مهارت سبك رهبري را تركيبي از صفت) 1997(  ـ لوسير سبك رهبري

 )1ص ،1379 سبك مديريت،مقياس سنجش( .خود از آن استفاده مي كند
هـاي ديگـران از    سبك رهبري، عبارت است از الگوي غالب رفتاري كه مدير به هنگام هدايت كردن فعاليت به زعم هرسي و بالنچارد،   

  )107ص ،1377هرسي و بالنچارد، ( .خود نشان مي دهد
 رهبـر  3سـتفاده از پرسـشنامه  توصـيف رفتـار     بر اسـاس دو بعـد سـاخت دهـي و مالحظـه گـري، بـا ا       پژوهشسبك رهبري، در اين        
)LBDQ(،   ايـن پرسـشنامه داراي      .اين پرسشنامه را معلمان براساس ادراكي كه از رفتار مدير دارند، پاسخ مي دهنـد              .  تعيين مي شود 

   . مربوط به بعد ساخت دهي هستند30 الي 16 مربوط به بعد مالحظه گري و سواالت 15  الي1 سوال است كه سواالت 30
مـي مانـد، در    پايـدار  محيط خود كه در اين آن سازمان، عالوه بر كندكه در ـ سالمت سازماني به وضعيتي اشاره مي سالمت سازماني

هاي الزم براي بقاء خود را پيوسته ايجاد كرده و گـسترش مـي    دراز مدت قادر است به اندازه كافي با محيط خود سازگار شود و توانايي             
  )16ص ،1378 عالقه بند،( .دهد
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نفر معلم پاسخ دهنـده     12ميانگين نمرات    سالمت سازماني درپژوهش حاضر از طريق پرسشنامه سالمت سازماني سنجيده مي شود و               
  .در نظرگرفته مي شود به پرسشنامه ها، به عنوان شاخص سالمت سازماني مدرسه مربوطه،

به شكل سلسله مراتبي به سه نظام يـا سـه سـطح     ها را هاي آن و ليتمسئ هاي رسمي، وظايف و در تحليل سازمان)1958( پارسونز   
  :، اداري وفني طبقه بندي كرده است)فرهنگي ـ اجتماعي(نهادي 

معلمـان و راهنمايـان   . تـدريس و يـادگيري اسـت    فراگـرد  مدارس،كاركرد فني، در .توليد مي كند ـ سطح فني، محصول را سطح فني
 محصول مـدارس  ،كرده تحصيل دانش آموزان فرهيخته و. به عهده دارند فني را اي، مستقيمًا كاركردآموزشي به عنوان كاركنان حرفه 

  )23ص ،1378عالقه بند،( .تدريس اثربخش سروكاردارد كل خرده سيستم فني بامسائل مرتبط با يادگيري و.به شمار مي روند
نمره ميـانگين ايـن دو بعـد در هـر     . مي مورد بررسي قرار مي گيردلحاظ دو بعد روحيه و تاكيد عل سالمت سازماني در سطح فني، از   

  .مدرسه، به عنوان شاخص سالمت در سطح فني لحاظ مي شود
فراگرد مديريت، از لحاظ كيفيـت، فراگـردي   . اداره مي كند ـ سطح اداري،كاركردهاي مديريتي دروني سازمان را نظارت وسطح اداري 

همكـاري معلمـان     و اعتمـاد  هايي براي جلب وفاداري و      بايد راه  آن ها .گزاران اصلي مدارس هستند   كار،مديران. متفاوت با تدريس است   
 طريـق كنتـرل و   بـه دو  خرده سيستم فنـي را  آن ها .هماهنگ كند  راآن هاهاي  فعاليت نگيزانند و برا را آن هاهاي  تالش .پيدا كنند

دوم، منابع الزم براي تدريس اثر بخش را فراهم          و  ميانجيگري مي كنند   آن ها ن  دانش آموزان و والدي    اول بين معلمان و   . اداره مي كنند  
  .)23ص ،1378 عالقه بند،( مساله اصلي خرده سيستم اداري است پس نيازهاي معلمان، .مي سازند

نمـره  . سـي مـي شـود     پشتيباني منابع برر   ساخت دهي، مالحظه گري و     سالمت سازماني در سطح اداري، از نظر چهار بعد نفوذ مدير،             
  .ميانگين چهار بعد نفوذ مدير، پشتيباني منابع، ساخت دهي و مراعات به عنوان شاخص سالمت سطح اداري در نظر گرفته مي شود

اجتماع يا محلي كه خدمت مي كند مشروعيت  مدرسه بايد در.  ـ سطح نهادي، سازمان را با محيط آن پيوند مي دهدسطح نهادي
حمايت به  انجام خدمات خود به اين مشروعيت و معلمان، براي اجراي وظايف و مديران و. پشتيباني قرارگيرد  وداشته، مورد حمايت
  )24،ص1378عالقه بند، .(هاي خارج مدرسه نيازمندند مداخله هاي نارواي افراد وگروه فشارها و شكل موزون و فارغ از

هادي بررسي مي شود و ميانگين اين بعد به عنوان شاخص سالمت در سطح سالمت سازماني در سطح نهادي بر اساس بعد يگانگي ن   
  .نهادي، لحاظ مي شود

  و پيشينه تحقيقمباني نظري

پيشرفت تحصيلي دانش آموزان انجام گرفته اند حاكي از آن اسـت كـه    مرور پيشينه تحقيقاتي كه در راستاي بهبود كيفيت مدارس و
ظاهراً ابعاد غير درسي هستند، تاثيرات عمده اي بر كاركرد معلـم، دانـش آمـوز، يـادگيري و                   سبك رهبري مدير و فضاي سازماني،كه       

از طرفي به نظر مي رسد كيفيت روابط بين افرادي كه در سازماني به نام مدرسه، فعاليت مي كنند، به عوامل . پيشرفت تحصيلي دارند
  . سبك رهبري استآن هاديگري مرتبط است كه يكي از 

  ي رهبرسبك
ها همواره رويكردهـاي     در اين سال  . در طول بيش از يك قرن، محققان و متفكران زيادي به بررسي و مطالعه سبك رهبري پرداخته اند                 

به طـور كلـي سـه رويكـرد اساسـي در            . متفاوتي ظهور كرده اند كه باعث ايجاد تحول و تكامل در نظريه هاي سبكهاي رهبري شده اند                
نظريـه هـاي متفـاوتي بـا        . رويكرد صفات رهبر، رويكرد رفتار رهبر و رويكرد موقعيت        : دارند كه عبارتند از   مطالعات سبك رهبري وجود     

  .توجه به اين كه محققان چه رويكردي داشته اند ارائه شده اند

  رويكرد صفات رهبري
 صدد آن بودند كه صفات خاصي را به ها در اين تئوري. اولين مطالعاتي كه بر روي رهبري انجام شده مطالعات خصوصيات رهبري بودند        

  .رهبران نسبت دهند و چنين تصور مي شده كه اين صفات پايدار هستند و در نهاد رهبران به وديعه گذاشته شده اند

 رويكرد رفتار رهبر

 .دبه طور كلي پژوهشگران در شناسايي و تعيين رابطه بين عملكرد گروه و رفتار رهبر به موفقيت نسبي دست يافته ان
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 :مشهورترين نظريه هاي مربوط به رويكرد رفتاري عبارتند از
  مك گريگورx,yــ نظريه 
  هاي اساسي رهبري لوين، ليپيت و وايت ــ سبك
 هاي رهبري دو بعدي رالف استوگديل و رنسيس ليكرت ــ سبك

  )7ص ،1379مقياس سنجش سبك مديريت،(  موتن و مك كنس،ــ شبكه رهبري بليك

  يرويكرد موقعيت
هاي رفتار سازماني و  پيچيدگي.  ناشي شده است4تئوري اقتضاهاي مفيد براي شناخت رفتار سازماني از  يكي ديگر از ديدگاه

چنان كه مطالعات اوليه در رويكرد صفات و رويكرد رفتاري بدنبال  هاي سازماني، در عمل، دستيابي به نتايج جهان شمول را، آن محيط
، اقتضايي است، بدين معني كه رابطه بين دو Ĥن هامحققان دريافتند كه اكثر موقعيتها و نتايج در سازم. استآن بود، غير ممكن ساخته 

  )26ص،1383 ،مورهد و گريفين.(متغير ممكن است تحت تاثير متغير ديگري قرار بگيرد
 ،موضـع قـدرت رهبـر   ،  رهبـر بـا اعـضاء   براي مثال، متغيرهاي تعديل كننده در تئوري هاي اقتضايي شامل نوع ساختار، نوع رابطه   

 در دسترس بودن اطالعات، پذيرفتن تصميم رهبر به وسيله زير دسـتان و رشـد و بلـوغ    ، هنجارهاي گروه،روشن بودن نقش زير دستان  
  .زير دستان مي شود

  
  :رويكرد موقعيتي نيز شامل چند نظريه برجسته است 

  ــ الگوي رهبري اقتضايي فرد فيدلر
  بع شناختي فيدلرــ نظريه من

  ــ الگوي پيوستار رهبري تانن باوم و اشميت
   هدف هاوس و ميچل-ــ الگوي مسير

   يتان و جاگو،ــ الگوي رهبري هنجاري وروم
  ــ الگوي سه بعدي اثر بخشي رهبري هرسي و بالنچارد

  ــ تئوري سيكل زندگي
  ــ سبكهاي چهارگانه مديريت لوسير

ران وجود دو محور يا دو بعد كلي وظيفه مداري و رابطه مداري را براي تعيين سبك رهبري مسلم بيشتر صاحب نظران و پژوهشگ   
 ايجاد الگوهاي دقيق سازماني، توجه به توليد و عملكرد ،فرض كرده اند كه اولي اشاره به مركزيت داشتن اجراي قوانين و مقررات

 درباره افراد دارد، و دومي بيانگر مركزيت داشتن نوع روابط x  به نظريهشسازمان، خط مشي هدايت گرانه، تصميم گيري از باال و گراي
هاي سازماني و برقراري جو حمايت گر و  بين مدير و زير دستان، توجه به رضايت شغلي كارمندان و مشاركت آنان در تصميم گيري

  .تسهيل كننده است
   

  ديدگاه رفتاري در نظريه هاي معاصر
  5رهبري فرمند

يك ويژگي فـردي رهبـر   )كاريزما(هاي خصوصيات فردي رهبر، فرض بر اين است كه فرمندي      رهبري فرمند، مانند تئوري    در نظريه 
  . هاي رهبران كاريزماتيك  شناسايي شده است در اين تئوري، رفتارها و صفت. مي باشد

  6رهبري تحول گرا
 براي سـازمان خـود سـود مـي          آن ها ه مديران برجسته همواره از      رهبري تحول گرا، بر پايه تغيير، نوآوري و كار آفريني قرار داردك           

  .جويند
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  7رهبري معامله گرا
رهبران معامله گرا بر پذيرش و رعايت قوانين سازماني موجود تمركز . رهبري معامله گرا بر مبناي سبك رهبري معاوضه قرار دارد
  )Gordon,1996 p.332.( كننددارند و پاداش ها را در قبال برآوردن خواسته هاي خود مبادله مي

  

  9هاي غير موقعيتي تئوري
بين سبك مناسب با مشخصات موقعيت ) هماهنگي(همه نظريه پردازان معاصر معتقد نيستند كه رهبري اثر بخش به معني تناسب

هاي  يگزينو جا) فعال(، تئوري اسناد، تئوري شرطي سازي كنش گر)مبادله(هايي ازقبيل تئوري معاوضه در عوض،تئوري. است
  )Gordon,1996 p.328.( موقعيت باشند-رهبري، بر تعامالت اجتماعي تمركز دارند بدون اين كه در جستجوي تناسب رهبر

   عضو-تئوري مبادله رهبر
طبق اين تئوري ضرورتي ندارد كه سرپرست با همه  .بر اهميت روابط متغير بين سرپرست و هر يك از زيردستانش تاكيد مي كند

  .نش به يك شكل رفتار كندزيردستا
  

   10تئوري اسناد
 Gordon,1996.(، تاثير مي گذاردآن هاهاي رفتارهاي پيروان، بر اثر بخشي رهبري  تئوري اسناد مي گويدكه ادراكات رهبران از علت

p338(  
سناد كنـد، ممكـن اسـت       طبق تئوري اسناد، اگر رهبري، عملكرد ضعيف كاركنانش را به نداشتن كوشش،يا به نداشتن توانايي ا                  

 رفتار كاركنان را به عاملهاي خارجي مانند، سختي وظيفه،          ،از طرف ديگر، اگر رهبر    . واكنش او سرزنش، آموزش، يا اخراج كاركنان باشد       
ف طراحي بد شغل، و يا حجم زياد كار اسناد كند ممكن است به جاي اينكه نسبت به كاركنان واكنش نشان دهد، توجه خود را به برطر      

  )373،ص1383مورهد وگريفين،.( كردن اين گونه مسائل معطوف كند
   

  11تئوري شرطي سازي كنش گر
  . را در برانگيختن رفتارهاي رهبري ويژه، بررسي مي كند12تئوري شرطي سازي كنش گر، نقش تقويت مثبت

  : مي توان دو مؤلفه اصلي را شناسائي كردبراي اين مدل
 14 يـا خـاموش    13پاسخ هاي زيردستان به نوبه خود، رفتار رهبر را تقويت، تنبيـه           . ان را برمي انگيزد   رفتار رهبر، پاسخ هاي زيردست     .1

 . مي كند
پاسخهايي كه به رفتـار زيـر دسـتان داده مـي شـود،اين              . رفتار زيردستان باعث پاسخ هايي در بخش هاي ديگر  سازمان مي شود             .2

 )Gordon,1996 p.329. (رفتار را تقويت، تنبيه يا خاموش مي كند
 

  تئوري جايگزين هاي رهبري
ي كند كه رهبري اثر بخـش،  هاي رهبري پيشنهاد م  تئوري جايگزين.برخي پژوهشگران معتقدند كه رهبري، هميشه ضرورت ندارد       

   )Gordon,1996 p.338. (تواند بدون حضور رهبر نيز صورت پذيرداغلب مي 
بـي   به استقالل، جهـت گيـري حرفـه اي و          نيز نياز  ائي، دانش، تجربه، آموزش و     شامل توان  ويژگيهاي زيردستان  طبق اين نظريه،     

 بودن، روش شناسـي نـامتغير، فـراهم آوردن بـازخورد در             15ويژگيهاي وظفيه شامل وضوح و عادي     ،تفاوتي نسبت به پاداشهاي سازماني    
،انطعاف نـا   )، هدفها وحوزه هاي مسئوليتي واضح     طرحها (16 ويژگيهاي سازمان شامل صورتبندي     و رابطه با اجراي كار وخشنودي دروني     

،وظايف كامال تخصصي شده كاركنان، گروههاي كاري منسجم با بافت و پيوسـتگي             ) و رويه هاي انعطاف ناپذير     قوانين خشك  (17پذيري
وردن هدايت ياحمايـت    مي تواند با فراهم آ    ،  بين سرپرست و زير دستان     18نزديك، پاداشهاي سازماني بدون كنترل رهبر و فاصله فضائي        

   )37، ص 1379مقياس سنجش سبك مديريت،(.به جاي رهبر، جانشين رهبري شده و يا آن را بي اثر وخنثي كند
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  19يسالمت سازمان
 پايه واساس اين    .است» سالمت سازماني «توضيح وسنجش جواجتماعي مدارس،      هاي نظري مشهور وسودمند درمورد     يكي از چارچوب  

پارسـونز معتقـد بـود اگـر جامعـه          . انجام داده انـد قـرار دارد      ) 1967(20زحقيقاتي كه پارسونز وهمكاران او بالز وشيل      نظريه برمطالعات وت  
هاي اجتمـاعي قـرار دارد، بـه طـور           الزم است چهار مشكل عمومي را كه درمقابل همه سيستم         ،  بخواهد از بقاء و توسعه برخوردار باشد      

 يـا حفـظ     23، يگانگي )هدف سازي  (22با محيط اطراف، كسب هدف    ) سازگاري (21انطباق: ند از موفقيت آميزي حل كند،اين مسائل عبارت     
  ) 67ص.1382هوي وميسكل،(24فرهنگي وحدت در بين اعضاء، ايجاد و حفظ و انتقال الگوهاي انگيزشي و

 در مقاله1965اودرسال . پرورش، اولين نظريه پرداز سالمت سازماني است روان شناس وصاحب نظر آموزش و 25ماتيومايلز   
   .مفصلي به تعريف و توضيح ابعاد اين مفهوم پرداخت

  :مايلز با بكار بردن ابعاد سالمت سازماني در مورد مدرسه، مدرسة سالم را به شرح زير توصيف كرده است   
  )تمركز اهداف.( اهداف روشن و قابل قبولي ارائه مي دهد.1
  )كفايت ارتباطات.(است) خارج از خطوط مرزي(مورب و ريف عمودي، افقي  داراي ارتباطات نسبتاً عاري از تح.2
  )تعديل بهينه قدرت.( قدرت نفوذ در تمام سطوح سازمان به طور منصفانه توزيع شده است.3
  )بهره وري از منابع.(به طور مؤثر و كارآ استفاده مي شود)هم انساني و هم مادي( از دروندادها .4
  )انسجام و يكپارچگي.(ودن را منعكس مي كند كه افراد را با هم پيوند مي دهد احساسي از با هم ب.5
  )روحيه.( احساسي از بهزيستي و رفاه را در ميان كاركنان منعكس مي كند.6
  )نوآوري.( ويژگيهاي خود نوسازي را منعكس مي كند.7
  )اقتدار.(تقالل از محيط دارد به تقاضاهاي بيرون به صورت منفعالنه پاسخ نمي دهد و تمايل به نوعي اس.8
 هنگامي كه توقعات محيطي و منابع سازماني با همديگر سازگار نيستند، سيستم در برابر مشكالتي كه در طي فرآيند سازگاري پديد                      .9

  )تطابق يا سازگاري.(مي آيند داراي ثبات و تحمل كافي است
  )شايستگي هاي مشگل گشايي.(كند وقوت مي بخشد سالم، قابليتهاي حل مسئاله اش راحفظ مي  سرانجام مدرسة.10

چارچوب نظري و ابزاري براي سنجش و ارزيـابي آن   تكميل اين مفهوم پرداخته و پس از مايلز صاحب نظران ديگر به پيگيري و   
يم گيـري، روابـط   كه داراي پنج بعد تصم يك پرسشنامه سالمت سازماني تهيه كردند)1975؛1973 (26كيمستون وسانابِند.پديد آوردند

، )انطبـاق (در پرسسشنامه خود، ابعاد روحيه، قوه توافـق       ) 1984 (27هوبرت. ميان فردي، نوآوري، استقالل، و روابط مدرسه ــ جامعه بود         
دانـش   ارتبـاط بـا   موادي را در) 1978 (28 اِلسوورث و ريكارد.مورد تاكيد قرار دادكاربرد بهينه قدرت، انسجام، رهبري و برنامه ريزي را 

پرسـشنامه سـالمت    ) 1987(هوي وفلدمن   . آموزان، والدين، معلمان و برنامه ها به عنوان شاخص هاي سالمت سازماني ذكر مي كردند              
يگانگي نهادي، ساخت دهي، مالحظـه   اين ابعاد عبارتند از. سعه دادنداداري تو تحت سه سطح نهادي، فني و در هفت بعد و سازماني را

  (Akbaba,1999  p.5)نفوذ مدير، تاكيد علمي وروحيه گري، تخصيص منابع، 
مواد پرسـشنامه هـاي مختلـف سـالمت سـازماني تهيـه كـرد تـا          با استفاده از يك سياهه سالمت سازماني را) 1990 (29نيوگبر   

كنتـرل، كـاركرد    انگيـزش و ارزشـيابي،   برنامه ريزي و: ابعاد اين پرسشنامه عبارت بودند از. اثربخشي مراكز مراقبت ازكودكان را بسنجد
  . تعامل محيطي حل مسئله، مديريت مالي، و گروهي، توسعه كاركنان، تصميم گيري و

رهبري : پرسشنامه ديگري را براي سنجش سالمت سازماني مدارس متوسطه تهيه كرده كه داراي پنج بعد است) 1999(اكبابا   
 رهبري سازماني بيان مي كند كه در يك مدرسه سالم، . و محصول سازمانيسازماني، يگانگي سازماني، تعامل محيطي، هويت سازماني

 را برنامه ريزي كنند، منابع را بطور اثربخشي آن هارهبران قادر هستند كه اهداف و مقاصد مدرسه را تعيين كنند، نحوه دستيابي به 
يگانگي سازماني بدين معني است كه مدرسه از منابع مخرب . را باكمك كاركنان، كنترل كنند) جريان امور(بكار گيرند، و فرآيند

ت محيطي بيان مي تعامال. ، معلمان و مديران تعامالت موثري توسعه مي يابدهمچنين بين دانش آموزانبيروني، محافظت مي شود، 
هاي تكنولوژيكي، پاسخ دادن به  و دروني براي سازگاري با نوآوري) بيروني(كند كه يك مدرسه سالم، تعامالت اثر بخش محيطي

هويت سازماني اشاره مي كند به اينكه يك مدرسه سالم، يك احساس، .  و تضادها داردمعه، و به حداقل رساندن تعارض هانيازهاي جا
محصول سازماني اشاره مي كند به اينكه وجود .  اجتماعي تعريف پذيري دارد كه روحيه مدرسه وكاركنان را باال مي بردجو يا محيط

  )Akbaba,1999 p.4. (بازخورد و منابع، براي توليد يك محصول سالم، الزم است
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هـا را بررسـي      جو ايـن سـازمان     سالمت و تا   براي مقاطع مختلف مدارس تهيه كرده اند       ، همچنين پرسشنامه هايي را       پژوهشگران
) OHI-S(براي مقطع متوسطه و) OHI-E(ت سازماني را براي مقطع ابتدائيپرسشنامه سالم) 1991 (30هوي، فلدمن وكتكمپ. كنند

  )Akbaba,1999  p.4 .( توسعه دادند )OHI-M(براي مقطع راهنمائي) 1998 (31همكاران هوي، سابو، و و
 نشانگر آن است كه سالمت سازماني به عنوان بعدي از جو ،م گرفته در زمينه سالمت سازماني مدارسنتايج تحقيقات انجا   

 در آن هااز طرفي سالمت سازماني داراي ابعاد و مولفه هايي است كه به نظر مي رسد اغلب . سازماني، در اثربخشي مدارس موثر است
 به عبارتي، الگوهاي رفتاري يا سبك مديريت مدير مي تواند در سطح سالمت .ارتباط مستقيم يا غير مستقيم  با مدير مدرسه هستند

  . گذار باشد، تاثيرسازماني
اما نكته قابل توجه اين است كه  ،، تحقيقات چندي انجام گرفته استدر مورد بررسي ارتباط سبك رهبري و سالمت سازماني   

 و در طرف ديگر آن ضابطه )مالحظه گري( يك طرف آن رابطه مداري سبك رهبري را بر روي يك پيوستار كه در،ها در اغلب آن
، دو بعد ساخت دهي و درحاليكه به نظر مي رسد الگوي مورد نظر در سالمت سازماني. قرار دارد، نشان داده ند) ساخت دهي(مداري

  .  شمارد، و قوي بودن در هر دو بعد را مطلوب مي مجزا از هم در نظر مي گيردرمالحظه گري را به طو
، با توجه به مطالب فوق، در اين تحقيق براي تعيين سبك رهبري مدير از مدل رهبري مبتني بر مطالعات دانشگاه ايالتي اهايو   
  .نموديمو مطلوب مي داند استفاده ، و رفتار ساخت دهي و مراعات باال را يك حالت آرماني ري استا رفتمدلكه يك 
  

 روش تحقيق
 چون به بررسي ميزان رابطه بـين سـبك رهبـري و    دارد و 33كاربرديكه جنبه  مي باشد، 32تحقيق توصيفينوع  ازپژوهش حاضر

  .است 34همبستگي تحقيقنوع  از مي پردازد، سالمت سازماني
  

 ابزار جمع آوري اطالعات
مت سـازماني مـدارس     پرسـشنامه سـال   . براي جمع آوري اطالعات ازگروه نمونه، دو پرسشنامه مجـزا مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت                 

  . كه هر دو را معلمان پاسخ دادند)LBDQ( 36همچنين پرسشنامه توصيف رفتار رهبرو )OHI-S (35متوسطه
 توسط زير دستان پاسخ LBDQ. بعد ساخت دهي و مراعات مي پردازد   به توصيف رفتار رهبري از دوLBDQپرسشنامه    

 بدين معني كه براي دو. اي است مقياس اندازه گيري اين پرسشنامه، فاصله. ندداده مي شود تا سبك رهبري مدير خود را مشخص ساز
طبقه بندي نمرات هر بعد، به عنوان ضعيف و قوي،  اما با. بعد ساخت دهي و مراعات، نمراتي را درمقياس فاصله اي به دست مي دهد

  . مقياس فاصله اي به مقياس طبقه اي تبديل مي شود
اين ابزار به جاي تمركز بر گـشودگي فـضاي سـازماني،             . ابزاري براي ارزيابي جو مدرسه است      )OHI(مانيپرسشنامه سالمت ساز     

  .مقياس اندازه گيري آن فاصله اي است و توسط دبيران پاسخ داده مي شود. ميزان سالمت رفتار و تعامالت را توصيف مي كند
  

  
   پرسشنامه ها38 و پايائي37اعتبار

بارها در محيط هاي آموزشـي،  LBDQ . ر دو پرسشنامه هاي معتبري هستند ه،ازماني و توصيف رفتار رهبرپرسشنامه هاي سالمت س
 از جملـه در  ،توسط محققين زيادي در كشور هـاي مختلـف   نيز OHI و، مورد استفاده قرار گرفته،صنعتي و نظامي  توسط پژوهشگران

ضـريب   .شـدند  نفري اجرا    12 در يك نمونه كوچك      آن ها  اصلي پرسشنامه ها،     با اين وجود، قبل از اجراي     .  بكار گرفته شده است    ،ايران
 ضريب آلفاي كرونبـاخ در بعـد يگـانگي          .  محاسبه گرديد   SPSSتوسط  ،آلفاي كرونباخ براي هر يك از ابعاد پرسشنامه سالمت سازماني         

همچنـين  . بدسـت آمـد   )91/0( بعـد تاكيـد علمـي      ،)87/0(، بعد روحيه  )82/0(بعد پشتيباني منابع  ) 88/0( بعد نفوذ مدير   ،)79/0(نهادي
 در درون پرسـشنامه سـبك   آن هـا دهي و مالحظه گري پرسشنامه سالمت سازماني، كه سواالت مربـوط بـه       ضريب آلفاي ابعاد ساخت   

  .براي بعد مالحظه گري) 84/0(دهي و  براي بعد ساخت) 91/0( محاسبه شد كه عبارت بودند از،بودندرهبري ارائه شده 
 87/0دهي و   براي بعد ساخت82/0خ محاسبه شده در اين تحقيق،      رهبر، ضريب آلفاي كرونبا    رفتارر مورد پرسشنامه توصيف     د   

  . بودبراي بعد مراعات
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  نمونه و روش نمونه گيري ،جامعه
 .داشترا در بر  دولتي متوسطه نظري پسرانه نواحي يك و دو شهرستان رباط كريم  مدرسه31پژوهش حاضر،كليه  39جامعه آماري
  .ندبود مدرسه مربوط به ناحيه دو 16مدرسه مربوط به ناحيه يك و 15كه از اين تعداد، 

 در مرحلـه اول، بـدون در نظـر گـرفتن     يعنـي .  استفاده شـده اسـت  41و سهميه اي40در اين تحقيق از دو روش نمونه گيري تصادفي        
در هر ناحيه ( مدرسه را در دو ناحيه      18 بدين ترتيب كه تعداد      ،انتخاب كرديم همگني مدارس، واحدهاي آموزشگاهي را به عنوان نمونه         

 نفر دبير را بـه صـورت تـصادفي بـراي پاسـخ              12به صورت تصادفي انتخاب و در مرحله دوم از بين دبيران هر مدرسه تعداد               )  مدرسه 9
 مـورد  98 پرسـشنامه كـه   192در مجموع كه از اين تعداد،  . نفر بود216،  42 بنابراين حجم نمونه.دادن به پرسشنامه ها انتخاب كرديم

  . گرفت مورد مربوط به ناحيه دو بودند،مورد بررسي و تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي قرار 94آن مربوط به ناحيه يك و

 

 روش تجزيه و تحليل اطالعات
 گرديد كه سبك رهبري هر مدرسه در كدام يك از ربع هاي             معين هاي آمار توصيفي   توجه به اهداف تحقيق، ابتدا با استفاده از روش         با

 .مدل رهبري ايالت اهايو قرار مي گيرد
بـراي اينكـه    .گرديد مدارس مورد مطالعه در هر يك از سطوح فني، اداري و نهادي معين      43در مرحله بعدي شاخص سالمت سازماني        
 .شداستاندارد گانه هر مدرسه، شده براي ابعاد هفت نمرات محاسبه ه كرد با هم مقايس مدارس را از لحاظ نيمرخ سالمت سازمانينبتوا

مدارسي كه نمرات شـاخص كـل سـالمت         . گرديد براي هر مدرسه محاسبه      44 ميانگين نمرات سه سطح به عنوان شاخص كل سالمت          
مدارسـي كـه شـاخص سـالمت       وحد متوسـطي هـستند    بود به عنوان مدارسي كه از نظر سالمت در476 تا 524ها بين  سازماني آن

 و پايين تـر بـود بـه    475 آن هامدارسي كه نمرات شاخص سالمت سازماني   و باالتر بود به عنوان مدارس سالم و525  آن هاسازماني 
  .  طبقه بندي شدندلمناسا عنوان مدارس

رسه بعنوان مدارس داراي سالمت سـازماني   مد4 مدارس ناسالم،بعنوان  مدرسه 8 تعداد   ،مدارس گروه نمونه  از بين   توضيح اينكه      
  . مورد بعنوان مدارس سالم طبقه بندي شده اند6متوسط و فقط 

ي داده ها نشان دادكه در شش مورد از هجده مدرسه، سبك رهبري ربع يك، يعني ساخت دهي پـائين و                     تجزيه و تحليل توصيف      
ت دهي باال و مراعـات پـائين و در مـورد شـش مدرسـه ديگـر، سـبك        پنج مدرسه، سبك رهبري ربع سه، يعني ساخ  مراعات پائين؛ در  

بدين ترتيب، مالحظه مي شود كه در هـيچ يـك از مـدارس،              . رهبري ربع چهار، يعني ساخت دهي باال و مراعات باال گزارش شده است            
دامه كار با سه سبك رهبـري يـا بـه           بنابراين، ما عمال در ا    . سبك رهبري ربع دو، با ساخت دهي پائين ومراعات باال، گزارش نشده است            

عبارتي بامتغير مستقلي كه داراي سه سطح است، سروكار داريم و به همين دليل در آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليـل هـاي بعـدي،                           
  .فقط سه سبك مورد بررسي قرار مي گيرد

 سـرانجام بـا     ونهادي آن واحد آموزشـي و      سطوح فني، اداري   نمرات هريك از   سبك رهبري مشاهده شده در هر واحد آموزشي با           
و در صـورت  . اسـتفاده كـرديم   45يكراهه  بدين منظور از تحليل واريانس.بررسي قرار گرفت  سالمت سازماني مورد مقايسه وشاخص كل

  .را بعنوان مقايسه هاي تعقيبي بكار برديم ) L.S.D(46  آزمون كمترين تفاوت معنادار،Fobمعني دار بودن 
 تفـاوت معنـا داري وجـود        ، از نظر متغير رتبه بندي شده      سبكهاي رهبري براي آزمون اين فرضيه صفر كه بين        حله بعدي   مر در   

 مـان ـ ويتنـي بـراي     U از آزمـون   Hob اي كروسكال ـ واليس، و در صورت معنـي دار بـودن    رتبه  يا تحليل واريانسHندارد از آزمون 
  .كرديمها استفاده  مقايسه هاي دو به دوي  سبك

 ،بـه عبـارتي   .   را از لحاظ متغير فاصله اي شاخص كل سالمت سازماني مورد مقايسه قرار داديـم                2 و   1در ادامه، مدارس نواحي        
 براي دو گـروه مـستقل اسـتفاده         t، از آزمون    براي آزمون اين فرضيه صفر كه دو ناحيه داراي ميانگين سالمت سازماني يكساني هستند             

  .كرديم
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  حليل استنباطي داده هاتجزيه وت

  آزمون فرضيه اول

  »بين سبكهاي رهبري و سالمت سازماني مدارس، ارتباط معناداري وجود دارد«  :فرضيه

  .شد از تحليل واريانس يكراهه استفاده فوقبراي آزمون فرضيه    
Fob     در سـطح تفـاوت معنـي داري   نظر از لحاظ ميـانگين نمـرات سـالمت سـازماني      هاي رهبري مورد بين سبكنشان داد كه 

01/0=α   2(شاخص مجذور اُمگا  . وجود داردω (       در صـد واريـانس متغيـر وابـسته شـاخص كـل سـالمت                77نشان مي دهد كه حدود 
  .سازماني، به وسيله اثر متغير مستقل سبك رهبري، تبيين مي شود

و . فوق را تاييـد نمـود  هاست، نتيجناپارامتري آزمون تحليل واريانس يكراهه معادل تحليل واريانس رتبه اي كروسكال واليس كه        
 توزيـع رتبـه هـا در    :حاصله به قرار زير اسـت   قرار گرفت كه نتايج      استفادهمورد مان ــ ويتني     Uبه دوي سبكها آزمون      براي مقايسه دو  

بـه عبـارت ديگـر تفـاوت        . ن يا شبيه بـه هـم اسـت         يكسا ،مدارس داراي سبك رهبري ربع سه و مدارس داراي سبك رهبري ربع چهار            
بـين مـدارس داراي     . مشاهده شده در توزيع رتبه هاي دو گروه نمونه، ناشي از خطاي نمونه گيري و نه تفاوت واقعي جامعـه هـا اسـت                       

 نظـر متغيـر     از) ربع يك (و مدارس داراي سبك رهبري ساخت دهي و مراعات پائين         ) ربع چهار (سبك رهبري ساخت دهي ومراعات باال     
ساخت دهـي   « بين مدارس داراي سبك رهبري       .  وجود دارد   α  =01/0رتبه بندي شده سالمت سازماني تفاوت معني داري در سطح           

 ، از نظر متغير رتبه بندي شده سالمت سازماني»ساخت دهي پائين و مراعات پائين«و مدارس داراي سبك رهبري    » زياد و مراعات كم   
  .وجود دارد α = 01/0سطح در تفاوت معني داري

  

  آزمون فرضيه دوم

  .»بين سبك رهبري و سالمت سازماني در سطح فني رابطه وجود دارد« :فرضيه 

  .شد استفاده  فرضيه، از تحليل واريانس يكراهه به منظور بررسي اين
Fob   ت معنـي داري  اور از لحاظ ميانگين نمرات سالمت سازماني درسطح فني، تفـ هاي رهبري مورد نظ  نشان داد كه بين سبك

  .وجود دارد  α=01/0درسطح 
سطح فني، به وسيله اثر   در صد واريانس متغير وابسته شاخص سالمت سازماني در67د كه حدود  دانشان ) 2ω(شاخص مجذور اُمگا   

 .مي شودمتغير مستقل سبك رهبري، تبيين 
  : به شرح ذيل است،هاي تعقيبي آزموننتايج اجراي    

، تفـاوت معنـي داري در       )مراعات زياد و سـاخت دهـي زيـاد        (ربع چهار  و   ربع سه  و سبكهاي  رهبري      ربع يك بين سبك رهبري       
  .از نظر ميانگين سالمت سازماني در سطح فني وجود دارد،α= 01/0سطح

، تفـاوت معنـي داري در سـطح      سـطح فنـي   لحاظ سالمت سـازماني در       ، از ربع چهار  و سبك رهبري     ربع سه ك رهبري   بين سب    
05/0 =αوجود ندارد .  

  

  آزمون فرضيه سوم

  .»بين سبك رهبري و سالمت سازماني در سطح اداري رابطه وجود دارد «: فرضيه 

Fob    بري مورد نظر از لحاظ ميانگين نمرات سالمت سازماني در سطح اداري، تفاوت معني هاي ره نشان داد كه بين سبك
  .  وجود داردα=01/0داري در سطح 
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 در صد واريانس متغير وابسته شاخص سالمت سازماني درسطح اداري، به 56د كه حدود دانشان  ) 2ω(شاخص مجذور اُمگا   
  .بك رهبري، تبيين مي شودوسيله اثر متغير مستقل س

  : به شرح ذيل است،L.S.Dنتايج اجراي آزمون    
وجـود دارد، ولـي  ايـن تفـاوت در           α = 05/0   تفاوت معني داري در سـطح       ربع سه  و سبك رهبري  ربع يك بين سبك رهبري       
 از نظر سالمت سازماني     α = 01/0، در سطح    ربع چهار  و سبك رهبري     بع يك ربين سبك رهبري    .  معني دار نيست   α = 01/0سطح  

  .سطح اداري، تفاوت معني داري وجود دارد در
 از نظر سالمت سازماني درسطح اداري، تفاوت معني         α = 05/0، در سطح    ربع چهار  و سبك رهبري     ربع سه بين سبك رهبري       

  .اري وجود داردد
  

  آزمون فرضيه چهارم

  .»بين سبك رهبري و سالمت سازماني در سطح نهادي رابطه وجود دارد«:فرضيه 

Fob    سطح نهادي، تفاوت  هاي رهبري مورد نظر از لحاظ ميانگين نمرات سالمت سازماني در  كه بين سبكبيانگر آن بود كه
  .  وجود داردα=01/0معني داري در سطح 

سطح نهادي،    در صد واريانس متغير وابسته شاخص سالمت سازماني در         63نشان مي دهد كه حدود       ) 2ω(شاخص مجذور اُمگا     
  .به وسيله اثر متغير مستقل سبك رهبري، تبيين مي شود

  
  :به شرح ذيل است نتايج مقايسه هاي تبعي

ربـع  و ) مراعات كـم و سـاخت دهـي زيـاد    (ربع سه رهبري  هايو سبك)مراعات كم و ساخت دهي كم     (ربع يك بين سبك رهبري    
  .  از نظر سالمت سازماني درسطح نهادي، وجود داردα = 01/0  تفاوت معني داري در سطح)و ساخت دهي زياد مراعات زياد(چهار

سـطح     از نظـر سـالمت سـازماني در         α = 05/0  سـطح  ، تفاوت معنـي دار در     ربع چهار سبك رهبري     و ربع سه بين سبك رهبري    
  .نهادي، وجود ندارد

  
  بررسي رابطه سبك رهبري با هر يك از ابعادسالمت سازماني

د تاكيد ابعاهاي رهبري موردنظر از لحاظ ميانگين نمرات   درصد اطمينان، بين سبك99 كه با تحليل داده ها نشان داد
هاي رهبري موردنظر از لحاظ ميانگين نمرات   بين سبكليكن . تفاوت معني داري وجود دارد، ومالحظه گريساختدهي ،روحيه،علمي

  . تفاوت معني داري وجود ندارد،نفوذ مدير بر فرادستان بعد  وبعد پشتيباني منابع
  

   از لحاظ متغير فاصله اي شاخص كل سالمت سازماني2 و 1مقايسه مدارس نواحي 
 براي دو گروه مستقل استفاده tجامعه كه در مقياس فاصله اي اندازه گيري شده است از آزمون  انگين هاي دومي براي مقايسه 

 در بين مدارس نواحي يك و دو، تفاوت معنا داري در ، كه بين ميانگين نمرات شاخص كل سالمت سازمانيبود بيانگر آن ،tob  .گرديد
  .د نمي شود تاييα = 05/0سطح   
  
  

  بحث ونتيجه گيري
كه اغلب  چنان هرچند ارائه يك الگوي معين و فراگير رهبري كه بتواند در همه مراكز آموزشي موثر باشد، ساده انگاري خواهد بود و آن

ه نتايج اين هاي رهبري بدان اذعان دارند، اثر بخشي و موفقيت هر سبكي، بستگي به عوامل زيادي دارد، با اين وجود چنانك تئوري
بدين ترتيب . تحقيق نشان مي دهد، رابطه معني داري بين سبك مديريت مدارس متوسطه و سالمت سازماني اين مدارس وجود دارد
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بودند، از لحاظ سالمت سازمان نيز وضعيت نامطلوبي داشتند » ساخت دهي پائين ومراعات پائين«كه مدارسي كه داراي سبك مديريت 
و همچنين مدارس داراي سبك مديريت ساخت دهي باال » باالساخت دهي باال و مراعات «داراي سبك مديريت و در مقابل، مدارس 

 اداري و نهادي داراي ،، هم از نظر شاخص كل سالمت سازماني و هم از نظر شاخص سالمت در هر يك از سطوح فني»ومراعات پائين
  .نمرات باالتري بودند

 به منظور دستيابي به سطوح باالتري از سالمت سازماني، در ، مقتضي است كه مديران مدارس،حقيقلذا با توجه به نتايج اين ت   
 كاركنان اداري مدرسه، تا حد امكان به مولفه هاي هر دو بعد ساخت دهي و ،الگوهاي رفتاري خود در مواجهه با معلمان، دانش آموزان

مشكالت شخصي و فردي آنان نيز اهميت  هداف سازماني، به اهداف، نياز ها وو در عين تاكيد بر نيل به ا مالحظه گري توجه نمايند
  .قائل شده و كسب رضايت خاطر آنان را در نظر بگيرند

اساسي ترين طريق براي . يكي از وظايف مديريت و رهبري آموزشي، بوجود آوردن محيطي مطلوب وسالم در مدرسه است   
، احترام الزم اين است كه مدير يا رهبر آموزشي نسبت به افرادي كه با او در تماس هستند ايجاد محيط مناسب و مطلوب در مدرسه،

 ،دانش آموزان ،والدين دانش آموزان،  هيات آموزشي، اين افراد شامل طيف وسيعي است شامل كاركنان اداري مدرسه.به عمل آورد
  ...مافوق هاي مدير يا مسئولين منطقه آموزشي و

 از برخي نامعقول هاي خواست و فشارها  مقابل در ،معلمان گروه از نكردن حمايت .باشد خود معلمان پشتيبان يدبا مدرسه مدير   
 معناي به معلمان اعمال و تصميمات از مدير حمايت البته .شد خواهد مدرسه كاركنان روحيه ضعف وسبب مدير شكست  موجب  والدين

 اي پاره در چهاگر ،است مدير اعتماد مورد كارش بداند معلم كه است مفهوم اين به بلكه نيست تصميمات اين وچراي چون بدون پذيرفتن
 .نمايد همكاري معلم با مشكالت و مسائل حل براي است آماده مدير و دهد رخ آن در اشتباهي و سهو موارد از

 مي ياري ليف تكا و وظايف تعيين و كار برنامه به دادن سازمان در را آنان كه معيارهايي و ضابطه اتخاذ به را معلمان بايد مدير   
 .كند تشويق نمايد،

 .ورزد اهتمام آنان بيشتر رفاه موجبات تامين براي بايد او .است مدرسه كاركنان هاي نيازمندي تامين مامور مدرسه، مدير   
 باره در امر ومسئوالن رؤسا كه است آن مهم بلكه دارد، وجود مدرسه در نارضايتي موجبات كه نيست اين مهم ،معلمان ديدگاهاز   

 .دهند مي بروز العملي عكس چگونه ،موجبات آن
 افراد عنوان به و كرده شركت مدرسه هاي برنامه طرح در بايد هم والدين .بخشند بهبود را مدرسه توانندكار نمي تنهايي به معلمان   
 مدرسه كارهاي در را محل مردم و آموزان دانش اولياء از بيشتري تعداد بايد موفق مدير يك .جويند شركت گروهي هاي فعاليت در مطلع

 .دهد شركت
همچنين الزم است كه پيشرفت تحصيلي دانش . ضروري است كه دبيران مبتكر و خالق، مورد تشويق و حمايت قرار گيرند   
 .گيرد، مورد توجه و قدرداني مدرسه قرار آموزان

 منجر به ،لذا  تعيين مالكهاي عملكرد سطح باال.  مي رودآن هاا سطح انتظاراتي است كه از عملكرد افراد معموال مطابق ب   
 .بهبود عملكرد مي شود

مدير بايد عالوه بر توانائي نفوذ بر افرادي كه تحت سرپرستي او هستند، بايد بتواند بر اقدامات و تصميمات رؤساي خود تاثير    
 . تالش كندآن ها برساند و براي كسب آن هامكارانش را به گوش  خواسته هاي معقول خود و ه،بگذارد

 و در صورت اهتمام ورزددر تامين وسايل آموزشي و تسهيالت، امكانات و تجهيزات غيرآموزشي داشته مدير مدرسه بايد    
 . وسايل آموزشي تهيه شده را به راحتي و در اسرع وقت در اختيار آنان قرار دهد،درخواست معلمان

فراهم بودن زمينه رشد . يكي از وظايف مدير اين است كه زمينه رشد و ترقي دبيران را در زمينه علمي و تجربي فراهم آورد   
 .علمي و شغلي، به نوبه خود باعث كسب انگيزه براي تالش بيشتر و باال رفتن روحيه در دبيران مي شود

كه به ساخت دهي  به عبارتي مدير بايد در عين حالي. ه مدار باشدسبك رهبري در مدرسه بايد هم وظيفه مدار و هم رابط   
، بر رعايت ضرب العجل كارها و مشخص عملكرد را مقرر مي كند، از كار ضعيف انتقاد مي كندمالك هاي صريح  -امور مي پردازد 
او با اعضاء گروه به عنوان همكار . يبند باشد به مالحظه گري نيز پارا از اعضاء مطالبه مي كند و، كار با حداكثر ظرفيت تاكيد مي ورزد

هاي  از روش. و نه همچون زيردست، رفتار مي كند، صميمي و خونگرم است و در تصميم گيريها با اعضا گروه مشورت مي كند
مدت موجب  در بلند ،هاي مستبدانه اگر در كوتاه مدت، نتيجه بخش هم باشد روش، پرهيز مي كند، چرا كه مستبدانه و خود كامگي

  .، و كاهش روحيه كاركنان مي شود و در نهايت به ضرر نظام آموزشي خواهد بود، بي اعتمادينارضايتي
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