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 چکیده

غیرانتفاعی و ، نمونه دولتی، دیمدیریت در انواع مدارس عا یهاسبکپژوهش حاضر مقایسه از هدف 
نفر از دبیران  341 بود. این پژوهش پیمایشی با مشارکتتیزهوشان پسرانه شهر تهران از دیدگاه دبیران 

 رواییکه  بودساخته  پژوهشگرپرسشنامه  هادادهگردآوری  ابزار های پسرانه شهر تهران انجام شد.دبیرستان
از  هادادهتجزیه تحلیل  برای. محاسبه شد 25/2ش آلفای کرونباخ آن با رو و پایایی ییدتأمحتوایی آن 

تعقیبی  نآزمو، طرفهیکتحلیل واریانس ) میانگین( و استنباطی، نمودار فراوانی)توصیفی آمار  یهاروش
LSD ، آزمونt )تفاوت معناداری بین -5. نتایج نشان داد که استفاده گردید تک گروهی و آزمون خی دو

غیرانتفاعی و تیزهوشان و میزان استفاده از سبک مدیریت رابطه مدار و ، نمونه دولتی، عادی یهایرستاندب
نمونه دولتی و ، مدیریت رابطه مدار و وظیفه مدار در مدارس عادی بین سبک -0وظیفه مدار وجود دارد.

سبک  میانگینو است  داریمعنتفاعی این تفاوت نوجود ندارد اما در مدارس غیرا داریمعنتیزهوشان تفاوت 
تفاوت معناداری بین اعمال سبک مدیریت رابطه مداری و میزان  -3رابطه مدار بیشتر از وظیفه مدار است.

اما تفاوت معناداری بین میزان استفاده از سبک مدیریت  ؛تحصیالت مدیران دبیرستان مذکور وجود ندارد
وجود  انیزهوشتغیرانتفاعی و ، نمونه دولتی، یعاد هاییرستاندبوظیفه مداری و میزان تحصیالت مدیران 

ی در تعیین سبک مدیریت رابطه مداری و وظیفه مدار یریتأث هایرستاندبرشته تحصیالتی مدیران  -9 دارد
، عادی هاییرستاندبتفاوت معناداری بین سابقه مدیریت آموزشی و سابقه خدمات آموزشی مدیران  -1 ندارد.

 .و اعمال سبک مدیریت رابطه مداری و وظیفه مداری وجود دارد یزهوشانتو  غیرانتفاعی، نمونه دولتی

 نمونه دولتی، مدارس عادیغیرانتفاعی، ، سبک مدیریتتیزهوشان، کلیدی:  یهاواژه
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 مقدمه

، دارد کنندهنیینقش تع یانهادها که در سرنوشت هر جامعه نیترییکی از اساس

شایسته و  یهادار تربیت انسانورش عهدهوپروپرورش آن جامعه است. آموزشآموزش

انی و انس، اخالقی یهابتواند حافظ ارزش کهینحوبه، مطابق با آن نیازهای هر کشور است

ک عنوان یاجتماعی و سیاسی کشورشان باشد و مدارس به، اقتصادی یهاچرخ یگرداننده

در یک  هایماندگعقبو یا  هاشرفتیپ یکانون اصلی و سرچشمه، سیستم و نهاد اجتماعی

 یوپرورش در جامعه نقش مهمآموزش، یاجتماع ینهادها نیب در» یعبارت. به جامعه است

 تیفیبهبود ک» (.5322 ،یبیحب) «برخوردار است یادیو قدمت ز تیو از اهم کندیم فایرا ا

 نندهکلیعنوان عوامل مؤثر تسهبه یو انسان یدر مورد منابع آموزش یگذارهیآموزش و سرما

 (.0255، همکارانحکیمی و ) «دیآیحساب مکشورها به ریرشد فراگ یبرا

در طول تاریخ  وپرورشآموزشنهاد ، سو در راستای همین اهمیت و قدمت از یک

 یدادهایو رو راتییازجمله تغهای مختلفی شده است که دستخوش تغییرات و دگرگونی

ده تجربه کر یاسالم انقالب از پسی اهسال طول در ما کشور یاست که نظام آموزش یمهم

 نیاست. ا زهوشانیو ت یدر کنار مدارس دولت یرانتفاعیو غ یمدارس نمونه مردم تیفعال

آن اداره  یهااستیس مطابق با اهداف و، وپرورش کشورنظر وزارت آموزش ریز، مدارس

 .شوندیم

، یوزامر یندگمختلف ز یهاو تحوالت گوناگون در عرصه رییتغ بروزاز سوی دیگر 

ه وجود مدارس ب یبرا یریمتحول و متغ یفضا، متنوع یو تقاضا دیشد یعموم یهاتیحساس

باشد  انرینقش مد تیبه اهم شتریتوجه ب یبر آن در گرو یآورده که باعث شده اثربخش

 نیادعا کرد در ب توانیکه م افتهیشیقدر افزاآن تیاهم نی(. ا5322، و همکاران یآبادنی)ز

عامل مهم و مؤثر بر  نیدوم، او یو نقش رهبر ریمد، پس از معلمان، یال درون مدرسهعوام

نقل  0222، 0نزیو هاپک سیهر، توودیل، 0223، 5دانش آموزان است )کاتون یلیتحص شرفتیپ

 (.5322، یآبادنیاز ز

                                                           

1. cotton 

2. Leithwood, Harris & Hopkins 
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نان را بر کارک یاکنندهنیینقش تع تواندیم، عامل هر سازمان است که نیترمهم مدیر

های امروزی اقتضا (. تغییر موقعیت و انتظارات سازمان5322، )عالقه بند برجای گذارد

یر و ترین عامل تغیعنوان مهمهای مدیریت و نقش مدیران بهکند که به نظریات و سبکمی

 یهاسبک نی(. همچن5349، )محمد زاده بیشتر توجه شود، خالقیت و نوآوری زتحول و برو

 ی( که ارتباط5340، )فرهمند است یورو بهره ییکارا شیمهم افزا یرهااز ابزا یکی تیریمد

و از عوامل  (5000، 5ما و مکسمیالن) دارند یو تعهد سازمان زشیانگ، یشغل تیبا رضا میمستق

 (.5324، و همکاران یمدارس است )جعفر یادابمؤثر در ش

 و اثربخشی سازمانی مدیریت او را در کارایی بسیاری نقش مدیر و شیوه هایپژوهش

است که  یرعاملیمد وهیش درواقع سبک و (5020، 0سرجیوانی) دهندقرار می دیمورد تأک

 قرار ریرا تحت تأث یآموزش طیمح یو معنو یماد، یعوامل انسان روابط موجود در کار و

 (.5360، )فرشاد دهندیم

 یوربهره و اراییک، یداده است که سبک رهبری مدیران با اثربخش نشان گرید تحقیقات

بین  نیبر اعالوه  (.5020، 9چویک فونگ ؛0225و همکاران  3فرانکرابطه دارد ) هاسازمان

 دارد کارکنان رابطه تنگاتنگی وجود یتعهد سازمان رضایت شغلی و سبک رهبری مدیران با

ر د رانیکه عملکرد مد دهدیدر مدارس نشان م هاپژوهش جینتا نیهمچن .(0222، 1امدانه)

( و جو حاکم بر 5322، بهفر، 5329، یمتفاوت است )منجر یبا دولت یردولتیغ یهارستانیدب

ها یکی از عوامل احتمالی تفاوت مدارس دولتی و مدیریتی آن یهااستییا س، مدارس

 (.5320، است )سرمد یردولتیغ

و  یهای فردی مدیر در مراکز آموزشبا توجه به ویژگیدر همین راستا باید گفت که 

مدارس ن ایمتفاوتی در  تیریمد یهاممکن است سبک متفاوت های زمانی و مکانیموقعیت

 ؤثرمتواند در پیشبرد اهداف آموزشی مدرسه ها میاین سبک یریکارگاعمال شود که به

                                                           

1. Ma & Macmillan 

2. Sergiovanni 

3. Frank 

4. Choik Foong 

5. Dunham 
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امید آن  این پژوهش امثبت و یا منفی بگذارد. لذ ریها نیز تأثآن ییواقع شود و در میزان کارا

نمونه ، 9یرانتفاعیغ، 3یعاد 0یهارستانیدر انواع دبرا  رانیمد 5تیریتواند سبک مددارد که ب

 .و شناسایی قرار دهد یموردبررس را 6زهوشانیو ت 1یدولت

 ایسازمان خود از روش  یاداره یبرا ریها هر مدسازمان ریمانند سا زیمدارس ن در

ها با آن از میها نگاه کنروش نیبه ا یصورت کلکه اگر به کندیخاص استفاده م یهاروش

 تیشخص ایو  تیریدهنده مدنشان یسبک رهبر .برندینام م تیریمد یهااصطالح سبک

 نیبر عملکرد مؤسسات و همچن که کندیم تیریمد یا کار او چگونه نکهیرهبر است و ا

، حالنیباا( 0255، و همکاران 2نقل از الفهد 5001، 4)لواسیف گذاردیم ریکارکنان تأث

سه مؤس کی تیازآنجاکه در موفقرا  یرهبر یهامطالعه سبک تیاهمبه  (0255) 0امیسابرامان

 .کندیاشاره م دارد تیاهم

و هر شخصیت سبک خود  ی رهبری با توجه به شخصیت رهبر متفاوت استهاسبک»

ا قادر ر نوع رفتار و توانایی که مدیر عنوانبه توانیمی رهبری هاسبک کهیطوربه، را دارد

و  52گون«)بیان کرد کندیمبه ارتباط برقرار کردن با کارکنان برای رسیدن به اهداف 

 (.0250، همکاران

 شتریصورت نگرفته و ب زهوشانیمدارس ت تیریدر مورد سبک مد یهایپژوهش

مدارس  نیدانش آموزان ا یلیو عملکرد تحص هایژگیمدارس به و نیدر ا هاپژوهش

که در  یهایپژوهشاما ؛ کم است ی نیزدر مورد مدارس نمونه دولت هاشپژوهاند؛ پرداخته

ناقض بوده ها متآن جیصورت گرفته نتا یرانتفاعیو غ یمدارس دولت تیریمد یهامورد سبک

 ریرهب بین که( به این نتیجه رسیدند 5349) یگلریذ( و 5325تاجدار )که  صورتنیبد. است

                                                           

1. management styles 

2. high school 

3. regular 

4. nonprofit 

5. public sample 

6. gifted 

7. Lwasif 

8. AlFahad 

9. Subramaniam 

10. Wong 
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ی داریعنم تفاوتو اصفهان  تهران شهر دخترانه انتفاعیغیر و دولتیی هارستانیدب مدیران

 مدارس مدیرانو  دارد وجود تفاوت ( به این نتیجه رسید که5324) ییعطاولی  وجود ندارد

 غیرانتفاعی دارسم مدیران از بیشتر را خیرخواهانه استبدادی ه ومستبدان مدیریتی سبک دولتی

 مشارکتو  جویانهمشاوره مدیریتی سبک غیرانتفاعی مدارس مدیران و کنندمی اعمال

 5وارآنتونیت ش . ماریان برتراند وکنندیم اعمال دولتی مدارس مدیران از بیشتر را گروهی

ی کلی در هاتفاوتی مدیریتی را که هایریگمیتصم( نیز الگوهای خاصی در 0225)

 مشخص کردند. دهدیمی مدیریت مدیران را نشان هاسبک

 ی بیشتر از مدارس دولتی ازردولتیغگر نشان داد که مدیران مدارس نتایج دی نیچنهم

و برای جلب رضایت اولیاء و انجام بهتر کارها نظارت خود را  کنندیممعلمان خود حمایت 

از  تریمشارکتی ردولتیغ( و مدیران زن و مرد مدارس 5322 ،محسن بیاتکنند )یماعمال 

 یهاافته(. ی5322 ،شراره حبیبی و محمد لطفی دمساز) هستندمدیران زن و مرد مدارس دولتی 

بین  یتفاوت معنادار حاکی از آن بود کهنیز  (5325) یشبناز شمس المعالی تبریزپژوهش 

 یفاعرانتیه مدارس غو دولتی است و اغلب مدیران نمون یرانتفاعیسبک مدیریت مدارس غ

 5341، )زهراکار یجوسازمان یهادر شاخص نیهمچن . کنندیاز سبک رابطه مداری پیروی م

 رانیدب هیروح، (5326، همکاران و یمانینر ؛5342، قند فروش ییرضا ؛5326، یعینقل از رب

د وتفاوت وج یردولتیو غ یمدارس دولت نیب یسازمان( و فرهنگ5326، همکاران و یمانی)نر

 دارد

هیچ ارتباطی بین سابقه کاری مردان در  (0223) 0از طرف دیگر جیمز پل ادیسون

(. 5322 ،مدیریتی آنان نیافت )نقل از شراره حبیبی و محمد لطفی دمساز و روشمدیریت 

ان ی شخصیتی مدیرهایژگیو( نیز نشان داد که هیچ ارتباط معناداری بین 0250) 3پیله رود

ری ی رهبهاسبکتجربه مدیریتی و آموزش( و ، جنس، ن )مانند سنی مرد و زبدنتیترب

                                                           

1. Bertrand & Schoar 

2. Jamez Peul Edison 

3. Pilerood 

http://www.ensani.ir/fa/20938/profile.aspx
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حولی و ت گراعملی رهبری هاسبک و تحولی وجود ندارد ولی ارتباط معناداری بین گراعمل

 .و رضایت شغلی وجود دارد
واع ان یهانامهنییشده و آکه انجام یهایپژوهشبا توجه به  میاگر بخواه یطورکلبه

 هسِ در را به تفکیک یو نمونه دولت زهوشانیت، دولتی، یرانتفاعیارس غتفاوت مد، مدارس

 به شرح ذیل خواهد بود: میقرا ده یموردبررسجزء اصلی سیستم مدارس 

وجود دارد که شامل وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی  یهادر زمینه درون داد مدارس تفاوت -

علمان و استفاده از م، به کالس و نسبت شاگرد یمنابع مال، مدارس ءو سطح تحصیالت اولیا

هتر ب یریادگی یمختلف برا یشگاهیآزما لیمجهز بودن به وسا، دانش آموزان متفاوت

 دانش آموزان است. یارتقا سطح علم یمناسب برا یهادروس و کتابخانه

با معلمان و دانش  رانی: جلسات ارتباط مدیهادر زمینه فرایند نظام مدارس در شاخص -

 ، آموزان

نحوه رفتار فرزندان با همساالن خود و کنترل و نظارت اولیای ، برنامهفوق یهاالسک

 تفاوت وجود دارد. تیریمدرسه به امور آموزشی و پروشی و سبک مد

عملکرد تحصیلی دانش آموزان )میانگین معدل  یهادر زمینه برون داد مدارس شاخص -

 آمده است.دستمعناداری به یهاتعملکرد( و میزان رضایت اولیای دانش آموزان تفاو

نمونه  و زهوشانیت، و دولتی یرانتفاعیکرد که مدارس غ انیب نیچن توانیم تیدرنها

 فرآیند متفاوت و، ورودی متفاوت، اند اما با محیط متفاوتهمه سیستم آموزش یدولت

ع واان سیاثرات تأس نی. همچنطلبدیخاص خود را م تیریمد کیخروجی متفاوت که هر 

به  لیتما، یتنوع حاالت آموزش، مشارکت افراد در امور زانیم، یمدارس در اقتدار ادار

پژوهش  نیدر ا نیبنابرا؛ است یبررسقابل یآموزش تیریعدم تمرکز و سبک مد ایتمرکز 

 .شودیپرداخته م هارستانیموجود در انواع دب تیریسبک مد یبه بررس

لف دارند و به صور مخت زین ییهاشباهت، هاتفاوت نی( باوجوداهارستانیمدارس )دب انواع

تابع مقررات و مصوبات وزارت آموزش پرورش بوده و در قالب آن کنترل و نظارت 

 .کنندیم افتیوپرورش دراز بودجه خود را از وزارت آموزش یبخش، شودیم
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ور عام طها بهدر همه سازمان تیریگفت که هرچند مد توانیشد م انیتوجه به آنچه ب با

جه به با تو یول، دارد ییهایکسانی ایطور خاص تشابهات ( بههارستانیو انواع مدارس )دب

، یکه در ورود یهاهر گروه و تفاوت ینیبها و جهانها و ارزشاهداف هر موسسه و نگرش

صورت  کیدر همه مدارس ممکن است به  تیریمد یهاوهیش، دارند یخروجو  ندیفرا

مدارس مختلف ازنظر روش اداره  تیریگرفت که مد جهینت توانیم لیدل نینباشد به هم

و گسترش انواع مدارس  جادیا ریسال اخ در چندباشد.  توانندیکردن کامالً همانند نم

مدارس مطرح ساخته است که  نیا تیریدر مورد عملکرد و سبک مد یسؤاالت و ابهامات

ع مدرسه و نو تیریسبک مد نیب ایآ کهنیا رینظ یبه سؤاالت شودیم یپژوهش سع نیدر ا

اده استف یکسانی یتیریدر مدارس مختلف از سبک مد ایآ نکهیرابطه وجود دارد؟ و ا

 اتسابقه خدم، تیریممکن است سابقه مد کهیی؟ پاسخ داده شود و ازآنجاکنندیم

 ریتأث در انواع مدارس تیریسبک مد یبر رو التیو سطح تحص یالتیرشته تحص، یآموزش

 .شودیم یبررس زیدر انواع مدارس ن تیریسبک مد یبر رو رهایمتغ نیبگذارد اثر ا

 جیباور را نیخاطر ا هب نیا .وجود دارد 05قرن  لیدر اوا یآموزش یرهبر ی بهادیعالقه ز

 وزانمدرسه و دانش آم جینتادر  یتوجهتفاوت قابل جادیباعث ا یرهبر تیفیکه ک است

 (.0224، 5بأسشود )یم

ندی ببرای دسته« ادغامی»و « انسانی»، «سازمانی»سه مفهوم ، آغاز قرن بیستم تاکنون از

ی هایتئور»ی مدیریت در کتاب هاسبک( و 5320، بهرنگیاست ) شدهارائهمکاتب مدیریت 

اقتضایی ، رفتاری، به چهار دسته کلی مکاتب صفات شخصی« رفتار سازمانی بهروز قاسمی

ه دو واژه کار ب قیدق یشده اگر به صورتبا توجه به مطالعات انجام است. شدهکیتفکو نوین 

 یهاه گونهب، شدهانجام نهیزم نیکه در ا یهایپژوهش شتریدر ب مینیبیم، میو مردم توجه کن

از  یاجنبه، انجام داد ردلیکه ف یهایپژوهشاند. در دو واژه استفاده کرده نیاز هم یمختلف

آن را ابتکار عمل و طرفداران  ویدانشگاه اوها هایپژوهشکه در  دیرا بعد کار نام یرهبر

گرا دیلمفهوم را تو نیهم گانیشیو پژوهشگران دانشگاه م یهدف آن را فرمانده ریمس یتئور

                                                           

1. Bush 
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. بعد نام نهادند دیبلک و موتان آن را توجه به تول یهابه نام گریو دو پژوهشگر د دندینام

، گرانیسرنوشت دچار شده است که آن را مراعات حال د نیهم به هم هایتئور نیا یانسان

، یاباعر، انییترجمه پارسا، نزیراب نفی)است دندیطرفداران از کارگر نام ای، کارمندگرا، یتیحما

توجه به کار و  یجامدار به فهیما از دو واژه رابطه مدار و وظ زینپژوهش  نی(. لذا در ا5302

 یهارستانیدو بعد در دب نیبه ا رانیتوجه مد زانیم سهیمقا به و میاتوجه به مردم استفاده کرده

 .میاپرداخته زهوشانیو ت یرانتفاعیغ، ینمونه دولت، یعاد

 زهوشانیپسرانه شهر تهران و در مدارس ت یهارستانیدر دبپژوهش  نیا کهنیتوجه به ا با

ند کژوهش کمک می. این پاست یضرور هارستانیدب نیدر اپژوهش انجام نشده است  رانیا

 یاندازشمو چ سهیمقا گریکدیبا ، نیمع یمدارس تا حد کیبه تفک رانیمد تیریسبک مد

و  صیو رفع نقا تیریمد یهاوهیبهبود ش یبرا تواندیکه م گرددارائه  تیریمد یوهایاز ش

 تیجهت ترب، 5مدارس رانیمد یتیو ترب یآموزش یهادر برنامه ینقاط مثبت و بازنگر تیتقو

 .وپرورش استفاده شودو آگاه به مسائل آموزش ستهیشا رانیمد

اع مدارس و انو ندهیفزا یدگیچیتنوع و پ، گفت با توجه به گسترش توانیم تیدرنها

وپرورش گسترش انتظارات جامعه از آموزش شیمدارس و افزا نیخاص ا یهایژگیو

گفت که  توانیم نی. همچناست یها ضرورآن تیریدر خصوص مد یعلم هایپژوهش

 یو ماد ینسانمنابع ا تیفیو ک تیکم، مانساخت یکیزیف تیتفاوت مدارس منحصراً به وضع

در  یاحتمال یهااز تفاوت یکی زین تیریسبک مد دیو شا ستینها محدود موجود در آن

پژوهش به  نیباشد که در ا یو نمونه دولت زهوشانیت، یرانتفاعیغ، یعاد یهارستانیانواع دب

 تیریسبک مدو مقایسه شناخت پژوهش  نیا یاصل هدفلذا  شودیآن پرداخته م یبررس

 متوسطه شهر تهران یو نمونه دولت زهوشانیت، یرانتفاعیغ، یدر انواع مدارس عاد رانیمد

داری ممداری و وظیفهآیا بین میزان اعمال سبک مدیریت رابطه سؤاالتکه در غالب  است

تیزهوشان و نمونه دولتی متوسطه شهر تهران تفاوت ، عیغیرانتفا، مدیران در مدارس عادی

                                                           

1. principal 
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، عادیمدارس )ی غالب مدیریت در انواع مختلف هاسبکوجود دارد؟ و اینکه آیا 

 شود.آن پرداخته می به ؟یکسان است (دولتی نمونهو  زهوشانیت، غیرانتفاعی

 پژوهش روش

س مدارس و دبیران مدارجامعه آماری شامل کلیه  ؛ وپیمایشی است -توصیفیپژوهش روش 

و نمونه دولتی( پسرانه شهر تهران در سال  زهوشانیت، غیرانتفاعی، متوسطه نظری )عادی

حوزه  1ی به اخوشه صورتبهی ابتدا شهر تهران ریگنمونهبرای  .است 02-05تحصیلی 

و در  وپرورشآموزشغرب و مرکز تقسیم و از هر حوزه یک منطقه ، شرق، جنوب، شمال

قه چند دبیرستان با اعمال تناسب حجم نمونه کل و تعداد مدرسه )به تفکیک انواع هر منط

مذکور  یهاهپرسشنام ؛ کهی برآورد گردید انتخاب شداطبقهتصادفی  صورتبهدبیرستان( 

با توجه به  .شد نمونه منتخب پژوهش توزیع، مدرسهدر هر  تصادفی بین دبیران صورتبه

 یردولتیغی هارستانیدبدبیر  025ی دولتی هارستانیدببیر از د 561 درمجموعجدول مورگان 

د نمونه انتخاب ش عنوانبهی تیزهوشان هارستانیدبدبیر  02دبیر دبیرستان نمونه دولتی و  43و 

 53و  61، 514، 592 بیترتبه  درمجموعتوزیع شد که  هاآنسبک مدیریت بین  و پرسشنامه

نسبی  یاطبقهبرای انتخاب مناطق و  یاخوشه یریگنهنموی شد. از روش آورجمع پرسشنامه

 برای انتخاب مدارس استفاده شده است.

ف رفتار ی توصیهاپرسشنامهساخته با الهام از  پژوهشگرها پرسشنامه ابزار گردآوری داده

( و سبک رهبری 5341ی )حسنسبک مدیریت ، (5066) واینر و استاگدیل، هالپین رهبر 

د. برای ساخت پرسشنامه در ابتدا با مطالعه مبانی نظری پژوهش با مفاهیم ( بو5020) سالزمن

سبک مدیریت رابطه مدار و وظیفه مدار آشنایی الزم ایجاد شد سپس با توجه به اهداف 

ی شد. برای طراح پرسشنامه سبک مدیریت شدهگفتههای مبانی نظری و پرسشنامه، تحقیق

ت رشته مدیری نظرانصاحباز نظریات اساتید و  کسب اطمینان الزم از روایی پرسشنامه

ر د بر اساس مطالعات پیشین آمدهدستبههای گویه آموزشی استفاده شد. در همین راستا

 دییتأپس از اصالحات الزم و  مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت وقرار داده شد  هاآناختیار 
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رسشنامه برای ارزیابی پایایی پ تیدرنهاقرار گرفت.  مورداستفادهروایی محتوایی پرسشنامه 

 آمد. به دست 25/2استفاده و  5آلفای کرونباخاز ضریب ، مذکور

 )نظیر توصیفی آماری هاروش از استفاده با پژوهش نیدر ا شدهیگردآور اطالعات

و ا هکه متناسب با سنجش داده استنباطی ومیانگین( ، انحراف استاندارد، نمودار فراوانی

تک  tآزمون ، LSDتعقیبی  آزمون، طرفهکیی نظیر تحلیل واریانس یهازموناز آ هاسؤال

 گرفت: قرار لیوتحلهیتجز مورد spssافزار نرمی ریکارگبه با و ؛گروهی استفاده

های پژوهش حاکی از آن یافته، مدرسه نوع برحسبدهندگان در خصوص توزیع پاسخ

 61درصد ) 3/54، دبیران مدارس عادی دهندگان رار( پاسخدبی 592درصد ) 3/34بود که 

دهندگان پاسخدبیر(  514درصد ) 0/95، دبیران مدارس نمونه دولتیدهندگان را ر( پاسخدبی

دهندگان را دبیران مدارس دبیر( پاسخ 53درصد ) 1/3دبیران مدارس غیرانتفاعی و را 

 دهند.تشکیل میتیزهوشان 

 مداری در انواع مدارسه مداری و رابطههای آماری پیرامون سبک وظیفشاخص .1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین حجم نمونه ندبیرستا نوع سبک مدیریت

 مداریوظیفه

 

 15/2 40/3 592 عادی

 94/2 49/3 61 دولتی نمونه

 96/2 03/3 514 یرانتفاعیغ

 40/2 64/3 53 تیزهوشان

 12/2 29/3 341 جمع

 مداریرابطه

 12/2 26/3 592 عادی

 15/2 26/3 61 دولتی نمونه

 92/2 25/9 514 یرانتفاعیغ

 04/2 60/3 53 تیزهوشان

 90/2 23/3 341 جمع

مداری شود میانگین سبک مدیریت وظیفهکه در جدول فوق مشاهده می طورهمان 

 یزهوشانت، (03/3غیرانتفاعی )، (49/3نمونه دولتی )، (40/3های عادی )مدیران در دبیرستان

                                                           

1. Cronbach’s Alpha 
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مداری مدیران در ( و میانگین سبک مدیریت رابطه29/3ها )و کل دبیرستان (64/3)

( و 60/3) یزهوشانت، (25/9غیرانتفاعی )، (26/3نمونه دولتی )، (26/3های عادی )دبیرستان

 .است( 00/3ها )کل دبیرستان
، نتفاعیغیرا، آیا بین میزان اعمال سبک مدیریت رابطه مداری مدیران در مدارس عادی. 5

 تیزهوشان و نمونه دولتی متوسطه شهر تهران تفاوت وجود دارد؟

یرامون ها پخالصه محاسبات تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نظرات دبیران دبیرستان .2جدول 

 اعمال سبک مدیریت رابطه مداری

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر

 25/2 63/3 26/2 3 62/0 گروها بین

   03/2 345 42/22 هاگروهدرون 

    349 30/05 جمع

 21/2 کمتر از 25/2 بر اساس نتایج جدول فوق با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری

یرانتفاعی غ، نمونه دولتی، های عادیتوان گفت که تفاوت معناداری بین دبیرستاناست می

اساس جدول  استفاده از سبک مدیریت رابطه مداری وجود دارد. برو تیزهوشان و میزان 

دهد که اختالف بین نشان می LSDاطالعات حاصل از آزمون تعقیبی  «3»شماره 

یزان تیزهوشان ازلحاظ م نمونه دولتی و، های عادیهای غیرانتفاعی با دبیرستاندبیرستان

سایر مدارس باهم تفاوتی معناداری  ودار است معنی استفاده از سبک مدیریت رابطه مداری

نمونه ، های عادیهای غیرانتفاعی نسبت به دبیرستانها دبیرستانبا توجه به میانگین و ندارند؛

 دولتی و تیزهوشان رابطه مدارتر هستند.

امون ها پیردبیرستان برای تحلیل واریانس مقایسه نظرات دبیران در انواع LSDآزمون تعقیبی  .3 جدول

 ال سبک مدیریت رابطه مداریاعم

 سطح معناداری خطای استاندارد هانیانگیماختالف  (I) رستانیدبنوع  (J) رستانیدبنوع 

 عادی

 نمونه دولتی

 یرانتفاعیغ

 تیزهوشان

223/2 24/2 01/2 

59/2- 21/2 25/2 

54/2 59/2 00/2 
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 سطح معناداری خطای استاندارد هانیانگیماختالف  (I) رستانیدبنوع  (J) رستانیدبنوع 

 نمونه دولتی

 عادی

 یرانتفاعیغ

 تیزهوشان

223/2- 24/2 01/2 

95/2-* 24/2 23/2 

56/2 59/2 01/2 

 یرانتفاعیغ

 عادی

 نمونه دولتی

 تیزهوشان

59/2-* 21/2 25/2 

59/2-* 24/2 23/2 

35/2* 59/2 20/2 

 تیزهوشان

 عادی

 نمونه دولتی

 یرانتفاعیغ

54/2- 59/2 00/2 

56/2- 59/2 01/2 

35/2-* 59/2 20/2 

، یغیرانتفاع، مدیران در مدارس عادی ظیفه مداریاعمال سبک مدیریت و آیا بین میزان-0

 و نمونه دولتی متوسطه شهر تهران تفاوت وجود دارد؟ زهوشانیت

یرامون ها پبرای مقایسه میانگین نظرات دبیران دبیرستان خالصه محاسبات تحلیل واریانس .4جدول 

 اعمال سبک مدیریت وظیفه مداری

 سطح معناداری F میانگین مجذورات یدرجات آزاد مجموع مجذورات منابع تغییر

 25/2 99/3 21/2 3 14/0 بین گروها

   09/2 345 94/00 هاگروهدرون 

    349 29/01 جمع

 21/2 کمتر از 25/2 بر اساس نتایج جدول فوق با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری

معناداری  تتوان گفت که تفاومی شود. پستأیید میپژوهش است فرض صفر رد و فرض 

 غیرانتفاعی و تیزهوشان و میزان اعمال سبک مدیریت، نمونه دولتی، های عادیبین دبیرستان

اطالعات حاصل از آزمون تعقیبی « 1»اساس جدول شماره  وظیفه مداری وجود دارد. بر

LSD های غیرانتفاعی و عادی و غیرانتفاعی و نمونه دهد که اختالف بین دبیرستاننشان می

دارس سایر م دار است ومعنی از لحاظ میزان استفاده از سبک مدیریت وظیفه مداری دولتی

سبت به های غیرانتفاعی نها دبیرستانبا توجه به میانگین و باهم تفاوتی معناداری ندارند؛

 وظیفه مدارتر هستند. های عادی و نمونه دولتیدبیرستان
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 رامونها پیدبیرستان مقایسه نظرات دبیران در انواعبرای تحلیل واریانس  LSDآزمون تعقیبی  .5 جدول
 اعمال سبک مدیریت وظیفه مداری

 سطح معناداری خطای استاندارد هانیانگیماختالف  (I) رستانیدبنوع  (J) رستانیدبنوع 

 عادی

 نمونه دولتی

 یرانتفاعیغ

 تیزهوشان

29/2 24/2 11/2 

59/2-* 21/2 25/2 

55/2 59/2 90/2 

 دولتینمونه 

 عادی

 یرانتفاعیغ

 تیزهوشان

29/2- 24/2 11/2 

52/2-* 24/2 25/2 

24/2 51/2 63/2 

 یرانتفاعیغ

 عادی

 نمونه دولتی

 تیزهوشان

59/2* 21/2 25/2 

52/2* 24/2 25/2 

01/2 59/2 24/2 

 تیزهوشان

 عادی

 نمونه دولتی

 یرانتفاعیغ

55/2- 59/2 90/2 

24/2- 51/2 63/2 

01/2- 59/2 24/2 

و  نزهوشایت، غیرانتفاعی، عادیمدارس )ی غالب مدیریت در انواع مختلف هاسبکآیا  -3

 ؟یکسان است (دولتی نمونه

 غیرانتفاعی و تیزهوشان، نمونه دولتی، مقایسه سبک مدیریت مدارس عادی .6جدول 

P Df T S 𝐗 N نوع دبیرستان متغیر 

 عادی فه مداروظی 592 40/3 15/2 -13/5 530 50/2

 نمونه دولتی وظیفه مدار 61 49/3 94/2 -22/5 69 266/2

 غیرانتفاعی وظیفه مدار 514 03/3 96/2 -29/0 516 29/2

 تیزهوشان وظیفه مدار 53 64/3 40/2 -52/5 50 00/2

P < 21/2 , Test Value:3 

 دارسدهد که بین سبک مدیریت رابطه مدار و وظیفه مدار در مجدول فوق نشان می

دار وجود ندارد و میانگین دو سبک رابطه مدار نمونه دولتی و تیزهوشان تفاوت معنی، عادی

( رابطه مدار بیشتر 5 نمودار) و وظیفه مدار در این مدارس یکسان است هرچند ازنظر فراوانی
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دار است و با استناد به اما در مدارس غیرانتفاعی این تفاوت معنی شده است؛استفاده

 میانگین سبک رابطه مدار بیشتر از وظیفه مدار است.، هاینمیانگ

 گیرینتیجه بحث و
که آیا بین میزان اعمال سبک مدیریت رابطه مدار و وظیفه پژوهش در پاسخ به سؤال اصلی 

تیزهوشان و نمونه دولتی متوسطه شهر ، غیرانتفاعی، عادی هایمدار مدیران در دبیرستان

، ای عادیهکه تفاوت معناداری بین دبیرستان دهدنشان می تایجن تهران تفاوت وجود دارد؟

غیرانتفاعی و تیزهوشان و میزان استفاده از سبک مدیریت رابطه مداری و وظیفه ، نمونه دولتی

های های غیرانتفاعی با دبیرستانمداری وجود دارد. به صورتی که اختالف بین دبیرستان

اظ میزان استفاده از سبک مدیریت رابطه مداری نمونه دولتی و تیزهوشان ازلح، عادی

ها دار است و سایر مدارس باهم تفاوتی معناداری ندارند و با توجه به میانگینمعنی

بطه مدارتر نمونه دولتی و تیزهوشان را، های عادیهای غیرانتفاعی نسبت به دبیرستاندبیرستان

ولتی و عادی و غیرانتفاعی و نمونه د های غیرانتفاعیهستند. همچنین اختالف بین دبیرستان

دار است و سایر مدارس باهم ازلحاظ میزان استفاده از سبک مدیریت وظیفه مداری معنی

به  های غیرانتفاعی نسبتها دبیرستانو با توجه به میانگین تفاوتی معناداری ندارند؛

 وظیفه مدارتر هستند. های عادی و نمونه دولتیدبیرستان
( که به این نتیجه رسید که سبک رهبری مدیران 5349ی ذیگلری )هاپژوهشا این نتایج ب

این  رانیازنظر دب شهر اصفهانی رانتفاعیو غی دخترانه دولتی نمونه مردمی هارستانیدر دب

 وی دولتی هارستانیدب( که بین رهبری مدیران 5325تاجدار ) نیچنهم .مدارس یکسان است

توان این شاید ب ستینی مشاهده نکرد همسو داریمعنتفاوت  انشهر تهری دخترانه رانتفاعیغ

ولی  های پسرانه انجام شددر دبیرستانپژوهش دالیل را برای این اختالف بیان کرد که این 

شاید دلیل ، باهم هاپژوهشاین  زمانیاختالفشده است و این دو در مدارس دخترانه انجام

 بین( که به این نتیجه رسید 5342) ییعطا وهشپژولی با نتایج دیگر این تفاوت باشد 

به این  اردوجود د تفاوتی رانتفاعیو غ دولتیی هارستانیدر دب مدیریتی سبکی هاشاخص

 بیشتر را خیرخواهانه استبدادی ه ومستبدان مدیریتی سبک دولتی مدارس مدیرانصورت که 
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 یتیمدیر سبک غیرانتفاعی مدارس مدیرانو  کنندیم اعمال غیرانتفاعی مدارس مدیران از

 انیارم .کنندیم اعمال دولتی مدارس مدیران از بیشتر را گروهی مشارکتو  جویانهمشاوره

ی مدیریتی را که هایریگمیتصم( نیز الگوهای خاصی در 0225شوار )آنتونیت  برتراند و

مشخص کردند. شراره  دهدیمی مدیریت مدیران را نشان هاسبکی کلی در هاتفاوت

که به این نتیجه رسیدند مدیران زن و مرد مدارس  (5322حبیبی و محمد لطفی دمساز )

 دارد. مطابقت، هستنداز مدیران زن و مرد مدارس دولتی  تریمشارکتی ردولتیغ

های جانبی پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین اعمال همچنین نتایج حاصل از یافته

های حصیالت و رشته تحصیالتی مدیران دبیرستانسبک مدیریت رابطه مداری و میزان ت

غیرانتفاعی و تیزهوشان وجود ندارد اما تفاوت معناداری بین سابقه ، نمونه دولتی، عادی

 ،نمونه دولتی، های عادیمدیریت آموزشی و سابقه خدمات آموزشی مدیران دبیرستان

 دارد به صورتی کهغیرانتفاعی و تیزهوشان و اعمال سبک مدیریت رابطه مداری وجود 

سال دارند رابطه مدارتر از  02و باالی  52-6 مدیرانی که دارای سابقه مدیریت آموزشی

سال و  02-6 سال هستند و مدیرانی دارای سابقه خدمات آموزشی 1مدیران باسابقه کمتر از 

 سال هستند. 1سال دارند رابطه مدارتر از مدیران باسابقه کمتر از  02باالی 

یگر تفاوت معناداری بین اعمال سبک مدیریت وظیفه مداری و رشته از طرف د

د غیرانتفاعی و تیزهوشان وجود ندار، نمونه دولتی، های عادیتحصیالتی مدیران دبیرستان

مدیران با مدرک  اما تفاوت معناداری بر اساس میزان تحصیالت مدیران وجود دارد و

ه لیسانس هستند. تفاوت معناداری بین سابق لیسانس وظیفه مدارتر از مدیران با مدرکفوق

 ،نمونه دولتی، های عادیمدیریت آموزشی و سابقه خدمات آموزشی مدیران دبیرستان

 و با توجه به غیرانتفاعی و تیزهوشان و اعمال سبک مدیریت وظیفه مداری وجود دارد

ظیفه مدارتر از سال و 02سال و باالی  02- 6ها مدیران باسابقه مدیریت آموزشی میانگین

سال و باالی  02-6سال هستند و مدیران باسابقه خدمات آموزشی  1مدیران باسابقه کمتر از 

سال هستند و مدیران  1سال وظیفه مدارتر از مدیران باسابقه خدمات آموزشی کمتر از  02

 02 سال هستند و مدیران باالی 02-56سال وظیفه مدارتر از مدیران باسابقه  51-55 باسابقه
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پیله  هایپژوهشسال هستند این یافته نیز با نتایج حاصل از  51-55وظیفه مدارتر از مدیران 

 .ستین همسو( 0223( و جیمز پل ادیسون )0250رود )

 ،که در مدارس غیرانتفاعی عالوه بر نظم و انضباطشاید بتوان گفت با توجّه به آن

 برای تأمین منابع و جلب مشارکت هاییشود راهیادگیری و رعایت قوانین آموزشی سعی می

ر بگذارد ی آموزشی اثتواند بر نگرش و رفتار کل مجموعهکه این امر می کارگیرندافراد را به

بدیهی است که نگرش و دیدگاه ، استو چون مدیرمسئول هدایت و رهبری این مجموعه 

ارس با ت که مدیران این مدتوان انتظار داشدهد. درنتیجه میاو را بیشتر تحت تأثیر قرار می

ها تلفیقی منطقی از دو نوع سبک رابطه مدار و وظیفه مدار استفاده توجه به شرایط و موقعیت

همچنین آنچه مسلم است این است که برای  تری داشته باشند.کنند تا عملکرد مطلوبمی

ابطه رایجاد یک محیط آموزشی مطلوب باید سبک مدیریت موردنظر تلفیقی از دو سبک 

 یافت.مدار و وظیفه مدار باشد تا بتوان به نتیجه مطلوب دست

تدوین و بر اساس  وپرورشآموزشو اهداف توسط  هاآرماندر مدارس  درواقع

این شیوه عمل که اهداف و آرمان  شود.میبه مدارس ابالغ  هانامهشیوهو  هادستورالعمل

اعضای سازمان در بهترین شکل با تمکین و سازمان از طریق مدیران ارشد و رهبران تعیین و 

 کنندمیتالش  هاآندستورات برای حصول و  قوانین چهارچوبآن را پذیرفته و در ، ایجاب

ای مدیر کاره درنتیجه اینکه ستا خمودگی روحیه اعضاء و روزمرگی در کارهاآن  نتیجه

اساس کوشش و خطا  و مدیران بر شود؛خوبی عمل کند چندان مهم شمرده نمیمحوله را به

این نوع رفتارها  کند و اغلب سرگرم اجرای دستورات و بایدهای اداری هستند وعمل می

 کند.ها ایجاد مینوع رفتار سازمانی آن مشکالت زیادی در

 های غالب مدیریت در انواع مختلف مدارسدرنهایت نتایج حاصل از سؤال آیا سبک

بک که بین س دهدیم نشان یکسان است؟ (دولتی تیزهوشان و نمونه، غیرانتفاعی، عادی)

 دارینمعنمونه دولتی و تیزهوشان تفاوت ، مدیریت رابطه مدار و وظیفه مدار در مدارس عادی

وجود ندارد و میانگین دو سبک رابطه مدار و وظیفه مدار در این مدارس یکسان است اما در 

رابطه  سبک نیانگیم، هانیانگیمناد به است و بااست  داریمعنعی این تفاوت فانتامدارس غیر

 مدار بیشتر از وظیفه مدار است.
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مونه ن، که مدارس غیرانتفاعی در مقایسه با مدارس عادیشاید بتوان گفت ازآنجایی

آموز برای بقای خود و جذب دانش باید رقابت در این عرصه زیاد استدولتی و تیزهوشان 

بک بیشتر از س ضایت مشتریان خود را بهبود دهندو منابع تالش جدی کرده و مدام یابد ر

 چنین در این نوع مدارس به دلیل غیرانتفاعی بودنشانکنند. هممدیریت رابطه مدار استفاده می

باید از آزادی بیان و عمل بیشتر استفاده کنند در این نوع مدارس مدل ذهنی خشک  ناچاربه

ترین کگرایی دارند و با پیدایش کوچمنطق تواند پاسخگو باشد چراکه توقع نوگرایی ونمی

 دهند.مشکل افراد اجازه پرسیدن به خود می

مرسوم  هایاما مدارس دولتی کمتر مایل به تغییر هستند درنتیجه غالباً مدیران به روش

نگری دور  جانبههمهها را از مدیران آن ها مدارس وکنند درنتیجه این روشمدیریت می

ارس غیرانتفاعی ازآنجاکه آزادی عمل بیشتر است احتماالً کمتر با این کند اما در مدمی

وارد ها شاید ناشی از این میابیم که این تفاوتشوند با این تفاسیر درمیمشکل مواجه می

 باشد.

 هاشنهادیپ

 رابطه مدار و مبنی بر تفاوت بین سبک مدیریت( 0 و 5)سؤال پژوهش با توجه به یافته  -

طه شود از هر دو سبک مدیریت رابارس غیرانتفاعی با سایر مدارس پیشنهاد میوظیفه مدار مد

رد و تأکید ک هااالجلضربهست که باید بر  مواردی مدار و وظیفه مدار استفاده شود زیرا

رفتاری بر  ،اوقات مدیران باید به مالحظه گری بپردازند و رفتاری دوستانه داشته باشندبعضی

نان متقابل با اعضا و کارکنان به وجود آورند و به آنان اجازه دهند در پایه احترام و اطمی

 مشارکت نمایند.، گذاردتصمیماتی که بر سرنوشت و کار آنان اثر می

( مبنی بر اینکه سبک غالب مدیران مدارس 3)سؤال پژوهش های بر اساس یافته -

دار سبک مدیریت رابطه مغیرانتفاعی رابطه مدار است و سایر مدارس باهم تفاوتی ازلحاظ 

و  های رابطه مدارمدارس سعی کنند از سبک شود مدیرانو وظیفه مدار ندارند. پیشنهاد می

 وظیفه مدار با توجه به موقعیت و سازمان استفاده کنند.
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 یرانتفاعیبا مدارس غ یدولت آموزان مدارس دانش ایاول دگاهید سهیمقا .(5340) .ن، بهفر

 یلیسال تحص، شهر تهران 0 منطقه پسرانه یهادبستان آن مدارس در دعملکر نسبت به
 یدانشکده علوم اجتماع، یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالمنامه یانپا، 22-40

 .شناسیروانو 

 تیریمد هاییهنظر کاربرد) آموزشگاهیو  یآموزش تیریمد (.5320) حمدرضا.م، یبهرنگ
 .تیتربکمال  :رانو نظارت(. ته یزیردر برنامه

یران مدارس و مدی رهبری مدیران مدارس دولتی هاسبکمقایسه (. 5322) .م، بیات
رشناسی نامه کایانپا. یر آن بر موفقیت شغلی آنان در شهر تهرانتأثیرانتفاعی و غ

 واحد علوم تحقیقات.، ارشد. دانشگاه آزاد

 ترانهدخیرانتفاعی غو  دولتیی هایرستاندر دب موفق رهبریی هاسبک (.5325) .م، اجدارت

 .یزرکم رانهواحدت، یالمآزاد اس آهگدانش، نامه کارشناسی ارشدیانپا. تهران شهر

بر شادابی  مؤثری عوامل بررس (.5324) رگس.ن، و بهادران علی، یادتس ابراهیم؛، جعفری

 . 99-35، 9( 0و  5)، های نوین تربیتییشهاندمدارس. 

ی مدیریت مدارس دولتی با هاسبکیسه مقا (.5322) حمد.م، ی دمسازو لطف رارهش، حبیبی

 .542-512، 0، فصلنامه تحقیقات در مدیریت آموزشییردولتی شهرستان شهریار. غ

 مدیران گرایی وظیفه و گرایی رابطه رهبری سبک مقایسه .(5349) ، فاطمه.یگلریذ
نامه انیپا، اصفهان شهر مردمی و نمونهیرانتفاعی غ، دولتی دخترانه هایدبیرستان

 .. واحد خوراسگانیدانشگاه آزاد اسالم، یدولت یریتارشد مد یکارشناس

ترجمه علی پارسائیان و سید محمد  .مبانی رفتار سازمانی(. 0223) .ا. پ، رابینز

 های فرهنگی.دفتر پژوهش . تهران:نهم چاپ بیست و، ویرایش دوم، (5302)اعرابی

 تیفیو ک یآموزش یهانرخ یسهمقا (.5326) ضوان.ر، نجف آبادی یلحصا و حمدم، یعیرب

استان چهارمحال و  یرانتفاعیو غ یمدارس دولت برتری هاوپرورش نمونهآموزش

 .592-552، 6(50)، یآموزش هایینوآور ةفصلنامی. اریبخت
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یی هنمای رابطه مکان کنترل با جوسازمانی مدارس رابررس (.5342) عید.رضایی قند فروش، س

نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه یانپا. شهر تهران

 معلم.یتترب

 .ولی اله ،فرزاد و عبدالرحیم ،نوه ابراهیم ؛محمدرضا ،بهرنگی ؛حسن رضا ،زین آبادی

(. نقش مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانه شهر 5320)

، 0(39، )های آموزشیینوآورفصلنامه تحولی.  ثر سبک رهبریا آزمون تهران:

506-02. 
 دولتییردخترانه دولتی و غ هاییرستانمقایسه عملکرد مدیریت دب (.5320) المعلی.سرمد، غ

 .556-02، 0(0)، پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی. شهر تهران

با  یاعرانتفیغ هاییرستاندبی پرورشو  یآموزش تیفیک یبررس .(5329) روین.نجری، پس
دانشگاه نامه کارشناسی ارشد، یانپا .5323-29 یلیاصفهان در سال تحص -شهر یدولت

 واحد خوراسگان.ی، آزاد اسالم

 دخترانه دولتی و یهارستانیو مقایسه دب یبررس .(5325) بناز.شی، تبریز یالمعالشمس

نامه انیپا .ه دبیران در شهر تبریزازنظر سبک مدیریت و میزان روحی یرانتفاعیغ

 لزهراء.دانشگاه اشناسی علوم تربیتی و روان دانشکدهکارشناسی ارشد، 

هر شیرانتفاعی و غ دولتیهای یرستاندب مدیریتیی هاسبک مقایسه(. 5342) .م، عطایی
 .اصفهانی دولت تیریمرکز آموزش مد، ارشد  یکارشناسنامه یانپا. اصفهان

 .روان :تهران. چاپ بیستم. مدیریت عمومی(. 5322) لی.ععالقه بند، 

 یرکبیر.ام :تهران .رابطه نگرش سیستمی(. 5360) هدی.فرشاد، م

ی دولت آموزشی مرکز فروشکتاب :یزتبر .مدیریت در ایران(. 5340) اصر.نفقهی فرهمند، 

 تبریز.

 هیأت. :تهران های رفتار سازمانی.یتئور(. 5320) هروز.قاسمی، ب

 سمت. :. تهرانمدیریت توسعه(. 5340) باس.ع، دزادهمحم

یه دبیران و روحی جوسازمانی رابطه بین بررس (.5326.)رجمندا، و جاوید حمدم، نریمانی

 .25-03، 3(9و  3)، های نوین تربیتییشهاندیرانتفاعی. و غهای دولتی یرستاندب
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