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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف نوشتار حاضر شناسايي نقشش فرهنش سشازماني در اثربخششي اخشال حرفشهاي در
سازمانهاست.
روش پژوهش :پژوهش از نظر هدف ،کاربردي و بر اساس ماهيت و روش ،توصيفي -پيمايشي است .نمونه آماري
از بين هشت مرکز پژوهشي ديني استان قم و از پژوهشگران و اعضاء هيئتعلمي آنها به تعشداد  022نفشر انتخشا
شده است .روايي ابزار تحقيق (پرسشنامه) از طريق روايي محتوايي و پايايي آن از طريشق ضشريب آلفشاي کرونبشا
 %92محاسبه گرديد.
يافتهها 62 :درصد ،فرهن سازماني را متوسط به باال و  16درصد ،اخال حرفهاي را زيشاد و خيلشي زيشاد ارزيشابي
كردهاند .بين فرهن سازماني و کيفيت اخال حرفهاي همبستگي مثبت و معنيداري وجود داشته است .بين پايگشاه
اجتماعي و کيفيت اخال حرفهاي همبستگي معنيداري وجود ندارد .طبق نتايج رگرسيون ،متغير «فرهن سازماني»
به ميزان  %77بر كيفيت اخال حرفهاي تأثير داشته است.
نتيجهگيري :فرهن سازماني مبتني بر خدا ناظري و توکل به خداوند ،منجر به تقويت روحيه مقاومت شده ،علقه به
کار و سازمان را تقويت نموده ،روحيه تيمي تقويت شده و در نهايت منجر به پذيرش ارزشها و هنجارها از سوي
افراد شده و کيفيت اخال حرفهاي افزايش مييابد.
واژگان كليدي :فرهن  ،فرهن سازماني ،اخال حرفهاي ،سازمان
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مقدمه

شبيه روابط مثبت و نزديک دانشآموزان و والدين

امروزه ،تقريباً تمام کساني که به دنبال توسعه و

آنهاست .به اين ترتيب پشتيباني از روابط با کيفيت باال

اصالحات بنيادين هستند از آموزش و پرورش و

و ارزشمند دانستن روابط ميان معلم و دانشآموزان

رويکردهاي برآمده از عصر جديد ارتباطات و

براي رشد اجتماعي آنها الزم است( .بري و ارين

فناوريها در تعليم و تربيت از جمله ديدگاه حداکثري

)0212

مبتني بر خود يادگيري و چگونگي يادگيري

آنچه از بررسي يافتهها و تحقيقات برميآيد ،بيانگر

(فراشناخت) و يادگيري فرايند مدار شروع ميکنند.

تأثير فرهن سازماني بر نحوه رفتارهاست؛ بهگونهاي

امروزه علم ،تدريس ،معلم ،شاگرد ،محتواي درسي و

كه امروزه اعضاي اغلب سازمانهايي كه در آنها

مدرسه در حال احراز تعاريف جديدي هستند.

باورهاي كليدي و ارزشها بهطور مشتاقانه حفظ و

جهانيشدن موجب شده تا چالشهاي عمدهاي در

گسترده شدهاند ،متعهدتر به باورهاي کليدي و ارزشها

نظام آموزش و پرورش کشورها ايجاد شود که

هستند و فرهن سازماني در آنها قويتر است .فرهن

بهمنظور برخورد با آنها و انطبا با تغييرات پيشآمده،

سازمان عاملي مثبت در جهت اثربخشي بيشتر سازمان

برنامهريزان و مربيان آموزشي بايستي گامهايي فوري و

خواهد بود( .مشبکي )33 ،1379

متهورانه براي تجديد سازمان آموزشي در تمامي

با توجه به واقعيتهاي فو  ،اين مقاله با هدف

جنبهها و ابعاد بردارند .از مطالعه وضعيت موجود در

شناخت ميزان تأثير فرهن سازماني آموزش و پرورش

آموزش و پرورش کشورمان ميتوان دريافت که در

و ابعاد آن بر رشد اجتماعي دانشآموزان دختر دوره

طول ساليان گذشته ،تالش موفقيتآميزي براي

اول متوسطه شهر تهران انجام شده است.

شناسايي اين چالشها و مقابله با آنها به عمل نيامده و
اگر هم کاري صورت گرفته جامع و کامل نبوده و
نظام آموزشي کشور کماکان به روش سنتي خود اداره
ميشود.

بيان مسئله
اجتماعي شدن افراد به معناي همساني و همخواني
آنهششا بششا قواعششد ،ارزشهششا و نگششرشهششاي گروه شي و

توجه به آموزش و پرورش در هر جامعهاي يکي از

اجتماعي است .در اين فرايند ،افراد مهارتها ،دانشها

مناسبترين راههاي توسعه متوازن ميباشد و آموزش

و شيوههاي سازگاري را مشي آموزنشد و امکشان روابشط

و پرورش در همين مسير سعي ميکند انتقال دانش و

متقابششل را در ي شک فعششل و انفعششال مسششتمر بششه دسششت

معرفت ،در سطح گسترده و بهطور ژرفايي صورت

ميآورند( .اخوان تفتي )133 ،1336
سازمان آموزش و پرورش بهعنوان يکشي از منشابع

گيرد.
با توجه به پيچيدگي روابط اجتماعي در جوامع

مهششم پششرورش نيششروي انسششاني ،نقششش بسششيار م ش ثر و

امروزي ،لزوم پرداختن به خصايص اجتماعي کودکان،

عمششدهاي در تقويششت رشششد اجتمششاعي افششراد دارد.

نوجوانان و جوانان و عوامل مرتبط با آن بيش از پيش

انتقال فرهن

و ارزشهاي اسالمي -ملي ،گرايشهشا،

احساس ميشود .آموزش و پرورش ،مديران و

هنجارهششا و رسششوم فرهنگ شي و اجتمششاعي ،بششهمنظششور

کارکنان مراکز آموزشي بهويژه معلمان نقش مهمي در

اجتماعي کردن (پرورش اجتماعي) نسلهاي جديشد از

رشد اجتماعي کودکان ،نوجوانان و جوانان دارند.

جمله کارکردهاي آموزش و پرورش ميباشد.

ارتباط ميان معلم و دانشآموز در بسياري از عملکردها
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از سوي ديگر ايفاي بهينه اين نقش و نتيجهبخش

خدمت در فرايند توسعه پايدار کشور ،تماماً در يک

بودن کارکردهاي سازمان آموزش و پرورش نيازمند

چرخه فراگير و هماهن

و مرتبط با يکديگر انجام

ايجاد ،تقويت و استحکام بخشيدن به فرهن سازماني

اين مهم را بر عهده دارند .مديريت سازمان آموزش و

آن است .فرهن سازماني به مديران ،معلمان و كاركنان

پرورش و فرهن سازماني آن ،نقش به سزايي در

آموزش و پرورش هويتي سازماني ميبخشد .آنچه كه

فراهم آوردن زمينه مناسب جهت نهادينه كردن و

سازمانهاي موفق را برجسته ميسازد و آنها را از

ارتقاي رشد اجتماعي خواهد داشت .از اين منظر ،اين

ديگران متمايز ميكند ،توانايي آنها در جذ  ،پرورش

پژوهش به لحاظ عملي ميتواند راهکارهاي مفيدي را

است و

در اختيار مديران ،برنامهريزان و تصميم گيران قرار

كاركنان نيز بهنوبه خود وابستگي عميقي نسبت به

دهد تا از اين طريق فرايند رشد اجتماعي نسل آينده را

سازمان پيدا خواهند كرد( .آتشپور )01،1332

محقق سازند .بر اين اساس ،توجه به فوايد و اهميت

و نگهداري كاركنان با استعداد و خال

دغدغه و س ال اساسي در اين پژوهش اين است

رشد اجتماعي در توسعه همهجانبه کشور و پيشگيري

که فرهن سازماني آموزش و پرورش رسمي ايران چه

از ناهنجاريها و کژ کارکردي نسلي از طريق فرايند

ميزان ميتواند رشد اجتماعي دانشآموزان را بهعنوان

رشد اجتماعي ،انجام اين تحقيق از دو جنبه عملي

نيروهاي انساني بالقوه آينده کشور پشتيباني کند؟ براي

(کاربردي) و نظري مفيد خواهد بود.

پاسخ به اين دغدغه مهم« ،بررسي ميزان تأثير

اين پژوهش با دو هدف اصلي انجام شده است.

فرهن سازماني آموزش و پرورش بر رشد اجتماعي

يکي از اهداف ،بررسي اثرگذاري فرهن سازماني بر

دانشآموزان دختر دوره اول متوسطه شهر تهران»

رشد اجتماعي است که در بخش مباني نظري تشريح

بهعنوان موضوع تحقيق اين رساله در نظر گرفته شده

خواهد شد و هدف ديگر ،ارزيابي ميزان تأثير

است .به اين منظور تنها تأثير يکي از اين کارکردها

فرهن سازماني بر رشد اجتماعي دانشآموزان دختر

يعني اجتماعي کردن (پرورش و رشد اجتماعي)

دوره اول متوسطه شهر تهران است که با بهرهگيري از

بهعنوان متغير اصلي با م لفههاي سبک رهبري؛ نظارت

تحليلهاي آماري حاصل خواهد شد.

و کنترل و سيستم پاداش بر رشد اجتماعي
دانشآموزان بهعنوان متغير وابسته با م لفهاي يادگيري،
سالمت و امنيت مورد بررسي و واکاوي قرار گرفته
است.

مدل مفهومي پژوهش
مدل

زير

براي

بررسي

تأثير

م لفههاي

فرهن سازماني بر شاخصها و م لفههاي رشد
اجتماعي طراحي شده است .با توجه به مطالعه

هدف پژوهش

تحقيقات پيشين و با توجه به اهداف ،س االت و

فرايند رشد اجتماعي دانشآموزان نتيجه تعامل و

فرضيات ،سه م لفه از م لفههايي که رابينز براي

تركيب عوامل گوناگوني است .از يکسو کارکرد و

فرهن سازماني معرفي کرده است مورد بررسي و

وظايف تربيتي و آموزشي نهاد خانواده و از سوي

پيمايش قرار گرفت .اين م لفهها عبارتاند از :سبک

ديگر رسالت و مأموريتهاي تربيتي سازمان آموزش و

رهبري؛ نظارت و کنترل و سيستم پاداش .م لفههاي

پرورش و همچنين ساير نهادهاي تربيتي و آموزشي

رشد اجتماعي نيز عبارتاند از :م لفه يادگيري با

ديگر در رشد اجتماعي نيروهاي انساني با کاربرد

شاخصهاي يادگيري يکسويه و يادگيري دوسويه؛
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شکل  :1مدل مفهومي پژوهش
م لفه سالمت با شاخصهاي سالمت رواني و سالمت  .6نظارت و کنترل بر امنيت دانشآموزان تأثير معناداري
جسمي و م لفه امنيت با شاخصهاي امنيت فردي و
امنيت اجتماعي.

دارد.
 .7نظام پاداشدهي بر يادگيري دانشآموزان تأثير
معناداري دارد.
 .3نظام پاداشدهي بر سالمت دانشآموزان تأثير معناداري

فرضيههاي تحقيق
فرضيه اصلي :به نظر ميرسد فرهن سازماني بر رشد
اجتماعي دانشآموزان دختر تأثير معناداري دارد.

دارد.
 .9نظام پاداشدهي بر امنيت دانشآموزان تأثير معناداري
دارد.

فرضيههاي فرعي
 .1سبک رهبري بر يادگيري دانشآموزان تأثير معناداري
دارد.
 .0سبک رهبري بر سالمت دانشآموزان تأثير معناداري
دارد.
 .3سبک رهبري بر امنيت دانشآموزان تأثير معناداري
دارد.
 .7نظارت و کنترل بر يادگيري دانشآموزان تأثير معناداري
دارد.
 .1نظارت و کنترل بر سالمت دانشآموزان تأثير معناداري
دارد.
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ادبيات پژوهش
نظريه منتخب فرهنگسازماني
فرهن سازماني عبارت است از ارزشها،
اعتقادات ،مفروضات ،معاني و تجربههاي مشترک
اعضاي يک سازمان يا گروه مشخص که بر مبناي آن
عمل ميکنند .فرهن سازماني ميتواند راهنماي حل
مشکالت اعضاي سازمان بهحسا

آيد( .ويليام ،1991

)01
به نظر رابينز (« )0221فرهن سازماني ،شيوه انجام
گرفتن امور را در سازمان براي کارکنان مشخص
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ميکند ،ادراکي يکسان از سازمان است که در همه

رشد اجتماعي به شمار ميروند( .کارتلج و ميلبرن

اعضاي سازمان مشاهده ميشود و بيانگر مشخصات

)70 ،1370

مشترک و ثابتي است که يک سازمان را از سازمانهاي

گلدشتاين ( )1973مهارتهاي مربوط به رشد

ديگر متمايز ميکند( ».رابينز  )71 ،0221از اين ديدگاه،

اجتماعي را شامل مهارتهاي برقراري ارتباط،

فرهن سازماني عبارت است از سيستمي از استنباط

مهارتهاي مربوط به احساسات و عواطف،

مشترک که اعضا نسبت به يک سازمان دارند و همين

مهارتهاي مربوط به پرخاشگري ،مهارتهاي مربوط

ويژگي موجب تفکيک دو سازمان از يکديگر ميشود.

به استرس و مهارتهاي طرحريزي ميداند .ميتوان
مهارتهاي مذکور را شامل مهارتهاي کالمي و
غيرکالمي ،دادوستد ،تعارفات اجتماعي ،شناسايي

مؤلفهها و شاخصهاي فرهنگسازماني
در اين پژوهش سه م لفه از مجموع م لفههايي که

حقو

سايرين ،رفتار قاطعانه تعريف و قدرداني از

رابينز براي فرهن سازماني ارائه نموده ،مورد مطالعه

خود و ديگران ،تقاضا و رد تقاضاي غيرمنطقي ،انتقاد

قرار گرفته است( :رابينز )33 ،0221

و انتقادپذيري ،مهارت پرسش ،کنترل خشم ،کنار آمدن

سبک رهبري :منظور اين است که تا چه حدي

با تحقير ،پرخاشگري و ابراز وجود دانست( .فتحي

ارتباطات سازماني به سلسله مراتب رسمي مديريت

)71 ،1373

سطح باالي سازمان مرتبط ميشود.
نظارت (کنترل) :سازمان تا چه حدي براي سرپرستي
و کنترل رفتار کارکنان ،به قوانين و مقررات و

مؤلفهها و شاخصهاي رشد اجتماعي
نظريه يادگيري اجتماعي که توسط آلبرت بندورا

سرپرستي مستقيم متوسل ميشود.

ارائه شد ،احتماالً تأثيرگذارترين نظريه يادگيري و رشد

سيستم پاداش :يعني تا چه ميزاني پرداختها نظير

بوده است .با وجودي که اين نظريه ريشه در بسياري

حقو  ،ترفيعات و ارتقاء بر اساس معيار عملکرد

از مفاهيم نظريه سنتي يادگيري دارد ،اما بندورا اعتقاد

کارکنان صورت ميگيرد .بهعبارتديگر ،ميزان

دارد که آموزش مستقيم ،تنها وسيله براي يادگيري

تخصيص پاداشها بهجاي آنکه بر مبناي ارشديت و

نيست .نظريه او ،يک عنصر اجتماعي را نيز در نظر

طرفداري بيجهت (پارتيبازي) و غيره باشد ،بر اساس

ميگيرد و ميگويد که مردم ميتوانند اطالعات و

معيار عملکرد کارکنان انجام شود.

رفتارهاي جديد را از طريق مشاهده مردمان ديگر ياد
بگيرند .اين نوع يادگيري را که به يادگيري (يا
مدلسازي) مشاهدهاي معروف است ميتوان براي

نظريه منتخب رشد اجتماعي
رشد اجتماعي به مجموعه متوازني از مهارتهاي

توضيح انواع گستردهاي از رفتارها به کار برد.

اجتماعي و رفتارهاي انطباقي فراگرفته شده مربوط

(آقايوسفي و ديگران )039 ،1336

است که فرد را قادر ميسازد ،با افراد ديگر روابط

يادگيري يکسويه و دوسويه :هرچند گوش کردن

داشته باشد ،واکنشهاي مثبت بروز

ميشود ،اما آنچه که

متقابل مطلو

بدهد و از رفتارهايي که پيامد منفي دارند ،اجتنا

يکسويه پايه يادگيري محسو

بعدها براي يادگيري تحصيلي ،علمي و مهارتهاي

همکاري،

اجتماعي مطرح ميشود گوش کردن دوسويه است و

مسئوليتپذيري ،همدلي و خود اتکايي از م لفههاي

اين همان چيزي است که با عبور از سن خردسالي

ورزد.

وجود

مهارتهايي

چون
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مطرح ميشود و غالباً براي کودکان بهويژه در سالهاي

يعني ،توانايي کامل براي ايفاي نقشهاي رواني،

اوليه تحصيل ناخوشايند ،خستهکننده و عذا آور

جسماني و اجتماعي»( .فيلي )13 ،1331

است ،زيرا آنان اول اينکه ،مجبور هستند از دنياي
خوشايند کشف و شهود ،گوش دادن يکسويه و

امنيت (فردي و اجتماعي)

دوست داشتنيهاي خود جدا شوند ،دوم اينکه،

امنيت فردي :عبارت است از حالتي که جسم و روح

مجبورند براي يادگيري روي يک موضوع ناشناخته

فرد در آن فارغ از ترس و آسيب رسيدن به جان و مال

تمرکز کنند ،سوم اينکه ،موظفند اطالعات به دست

و يا آبروي خود يا از دست دادن آنها زندگي کند.

آمده را تشخيص دهند ،درک کنند ،در ذهن خود آن را

عالوه بر جنبههاي مادي حيات فردي و اجتماعي و بنا

پردازش کنند و در نهايت هر موقع که از آنها خواسته

به آيه شريفه «اال بذکراهلل تطمئن القلو »( ،رعد)03/

شد ،اين اطالعات را دوباره به خاطر بياورند و يا آن را

امنيت فردي را بايد در ايمان واقعي و آرامش روحي و

بازگو کنند و چهارم اينکه ،در صورت ناموفق بودن در

طمأنينه نفس را در ياد خداوند جستجو کرد.

هر يک از اين مراحل بايد آمادگي سرزنش ،تنبيه و

ميتوان با رويکرد فلسفي به موضوع امنيت فردي

محروميت را داشته باشند .با توجه به تغيير و تحوالت

انسان نگريست و به لحاظ مفهومي و نه مصداقي،

جامعه جهاني و ورود به هزاره سوم ،انتقال يک سويه

انسان و جايگاه وي را در نظام هستي مورد بررسي

و متکلم وحده بودن معلم در فرايند تدريس جوابگوي

قرارداد .در اين رويکرد امنيت داشتن انسان به معناي

يادگيري نيست( .پور جوشقاني )6 ،1390

ثبات هويت شخصي او نسبت به خودش ،خدا و

سالالتمت (جسالالمي و روانالالي) :سششالمت جسششمي ي شا

جهان ،با توجه به پويايي انديشه اصيل انساني ميباشد

تندرسششتي از نظششر سششازمان بهداشششت جهششاني ،صششرفاً

و بي امنيتي انسان شخصيت و جايگاه و هويت او

نداشتن بيماري و ضشعف نيسشت؛ بلكشه منظشور از آن

نسبت به خدا ،خودش و جهان و در نتيجه بحران

سالمتي كامل جسمي ،ذهني ،اجتماعي و روحي است.

هويت او در نظام هستي است( .قرباني )172 ،1379

دو هدف عمده تندرستي ،به تشأخير انشداختن مشر

و

بيماري است( .گائيني  )07 ،1336روند اجتماعي شدن

امنيت اجتماعي :به معني حفظ جان ،مال ،آبرو و

كودكان در گرو سالمت جسمي و با فعاليتهاي اوليشه

موقعيتهاي اجتماعي شخص از جانب عوامل

ورزشي آغاز ميشود و موجبات رشد و تكامل حركتي

اجتماعي ميباشد .يعني از جانب افراد ديگر ،ساير

آنها را فراهم ميكند( .هي وود )777 ،1337

گروهها و حکومت و قانون ،جان و مال و آبرو موقعيت

سالمت رواني ،عبارت است از سازش فرد با

اجتماعي فرد مورد تهديد قرار نگيرد .در انديشه

جهان اطرافش به بيشترين امکان؛ بهطوريکه باعث

اسالمي ،رعايت تقوا و معيارهاي الهي و سپس انساني،

شادي و برداشت مفيد و م ثر بهطور کامل شود( .آلن

اصليترين شرط تحقق امنيت اجتماعي و رعايت

 )37 ،1371سازمان بهداشت جهاني نيز ،بهداشت

حقو انسانها و مقابله با متعديان به حقو عمومي و

رواني را چنين تعريف ميکند« :بهداشت رواني ،در

امنيت جمعي ،به شمار ميرود( .قرباني )170 ،1379

درون مفهوم کلي بهداشت جاي ميگيرد و بهداشت؛
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جدول  :1منابع نظري تأييدکننده متغيرهاي مستقل و وابسته و م لفهها و شاخصهاي آنها
متغير

منابع

مستقل تأييدکننده

م لفهها شاخصها منابع تأييدکننده

نظام پاداشدهي

فرهن سازماني آموزش و پرورش

نظارت و کنترل

()1933
پيتر دراکر
()1933
شرمرهورن

مادي

()1993

رشد اجتماعي دانشآموزان

خودکنترلي

پيتر دراکر

شرمرهورن

معنوي

ستمت

فيزيکي

بالنچارد ()1930

تأييدکننده

يکسويه

بندورا ()1936

دوسويه

بندورا ()1936

رواني

آلن راس ()1931
هي وود

جسمي

امنيت

کويين ( )1999هافستد ( )1932تريسي و بير ()1993

مشارکتي

هرسي و

کارتلج و ميلبورن ( )1932گلداشتاين ()1973

سبک ر هبري

الهامي

شمرز ()1997

وابسته تأييدکننده

م لفهها شاخصها

يادگيري

آمرانه

فيدلر ()1967

متغير

منابع

منابع

فردي
اجتماعي

()1993

()1906
بوزان ()1933
کارل دبليو دويچ
()1913

پيشينه پژوهش

کند ،فرهن سازماني آسيبي جدي خواهد ديد( .کوک و

کامرون و کويين در بررسي نحوه تشخيص و تغيير

بالتازارد )0227

فرهن سازماني بر اساس ارزشهاي حاکم بر سازمان

چوانگ ،رابين و زيکک در بررسي روابط گروههاي

به اين نتيجه رسيده است که فرهن سازماني قوانين

فرهنگي درون سازماني و تأثير آن بر فرهن سازماني،

نانوشته و رهنمودهاي غالباً ناگفتهاي را بهمنظور سازش

اين نتيجه را مورد تأييد قرار داده است که

با ديگران در سازمان فراهم ميکند و ثبات سيستم

فرهن سازماني چارچوبي است که ارزشهاي

اجتماعي را افزايش ميدهد( .کامرون و کويين )0226

سازماني ،رفتار افراد و گرايشهاي مختص آن سازمان

وانگ در بررسي رابطه بين فرهن سازماني و مديريت

را تعريف و هويت مشخصي براي سازمان تعيين

دانش در سازمان ،فرهن سازماني را الزامي براي

ميکند( .چوان  ،رابين و زيکک )0227

مديريت موفق دانش ميداند که معرف اعتقادات،

ملکزاده در پاياننامه کارشناسي ارشد خود با عنوان

اجتماعي بوده و بر رفتار و

بررسي رابطه بين جوّ سازماني و اثربخشي مدارس در

ارزشها ،هنجارها و آدا

کردار افراد در سازمان ناظر است( .وان

)0221

دبيرستانهاي دولتي دخترانه شهر تهران از ديدگاه

بالتازار و کوک در بررسي تأثير فرهن سازماني بر

دبيران ،رابطه بين جوّ سازماني و اثربخشي مدارس و

موفقيتهاي کارکردي مديريت دانش به اين نتيجه

رابطه بين م لفههاي جوّ سازماني و اثربخشي مدارس

رسيدهاند که وجود يک فرهن

پشتيبان عامل مهمي

را تأييد کرده است( .ملکزاده )1336

است .در واقع فرهن سازماني زيربناي مديريت دانش

يوسفي در پاياننامه کارشناسي ارشد خود با عنوان

است .اگر سازمان نتواند همچنان که دانش خويش را

بررسي رابطه بين فرهن سازماني مدارس و پيشرفت

تغيير ميدهد ،انطباقي نوين و مبتکرانه با محيط پيدا

تحصيلي دانشآموزان به اين نتيجه دست يافته است
که بين فرهن سازماني موجود در نواحي مختلف شهر
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شيراز تفاوت معناداري وجود دارد .مناطقي که

پس از مشخص شدن شاخصها و طراحي

ضعيفترين پيشرفت تحصيلي را داشتهاند و داراي

س االت براي آمادهسازي پرسشنامه ،طيف ششگانه

ضعيفترين فرهن سازماني بودهاند( .يوسفي )1376

ليکرت مورد استفاده قرار گرفت .پرسشنامه بهگونهاي

رجاييپور در بررسي رابطه فرهن سازماني با

طراحي گرديد که مقياس تمامي س االت فاصلهاي

م لفههاي مديريت بر اساس ارزشهاي سازماني ،به

باشد .اين تحقيق در بازه زماني اول تا پانزدهم ديماه

اين نتيجه رسيده است که در سازمان مورد مطالعه بين

 1390بهصورت مقطعي صورت گرفت .براي تحليل

همه م لفههاي فرهن سازماني با مديريت بر اساس

دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده گرديد.

ارزشها رابطه معناداري وجود دارد.
ناظم در بررسي رابطه سبك رهبري عملگرا و

روايي و پايايي پژوهش

تحولگرا با مديريت سرمايه فكري در سازمان آموزش

در طراحي پرسشنامه ،پس از جمعآوري نظرات

و پرورش ،تأييد کرده است که رابطه مثبت و معناداري

خبرگان ،براي تأييد روايي پرسشنامه ،تعدادي از

بين ابعاد سبك رهبري تحولگرا و عملگرا و سرمايه

س االت با تغيير روبهرو گرديد .سپس براي نمونه

فكري برقرار است( .ناظم )1391

تعداد  02پرسشنامه بهصورت آزمايشي با مصاحبه با
حجم نمونه آماري جمعآوري و پس از تأييد پايايي

روش پژوهش

اوليه بهوسيله آلفاي کرونبا

و نيز با استفاده از

اين پژوهش از نوع توصيفي ،پيمايشي و تحليلي و

مشورت مجدد تعدادي از صاحبنظران ،پرسشنامه

با دو هدف اساسي صورت گرفته است .روش

نهايي تهيه گرديد .براي افزايش دقت در ثبت دادهها،

جمعآوري دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته انتخا

تالش شد تا س االت بهوسيله پژوهشگر مطرح و

گرديد که مورد تأييد شکلي و محتوايي خبرگان قرار

پاسخها ثبت گردد تا از خطاهاي ناشي از درک نشدن

گرفته است .مباني نظري تحقيق بهوسيله مطالعات

س االت پرسشنامه جلوگيري شود .پرسشنامه شامل 70

کتابخانهاي جمعآوري شد .در ساخت مدل تحقيق،

س ال بود که پايايي آن با آلفاي کرونبا  2.9تأييد

م لفهها و شاخصهاي متغيرهاي مستقل و وابسته از

گرديد.

مباني نظري استخراج و مسير تأثيرگذاري آنها براي
آزمون فرضيهها مشخص گرديد .قلمرو مکاني تحقيق
مناطق نوزدهگانه آموزشوپرورش شهر تهران ميباشد.
جامعه آماري پژوهش شامل کليه دبيران ،کارشناسان و
مديران مدارس متوسطه دخترانه مناطق آموزش و
پرورش شهر تهران در نظر گرفته شد .بر اساس
بررسي صورت گرفته ،مجموعاً حدود  7222نفر تعداد
مدير ،دبير و کارشناس مرتبط با مدارس دخترانه
متوسطه موجود در مناطق مذکور شناسايي و حجم
نمونه آماري از طريق فرمول کوکران با  ٪91اطمينان و
 ٪12خطا به تعداد  97نفر به دست آمد.

56

آزمون فرضيههاي پژوهش
براي به دست آوردن نتيجه آزمون هر فرضيه،
ميانگين نتايج آزمون س االت مربوط به آن فرضيه را
محاسبه کرديم .نتيجه آزمون هر س ال از تحليل
دادههاي جدول نتايج آمار توصيفي آن س ال به دست
آمد .بدين گونه که هرچه پاسخگويان تأثير شاخصهاي
متغير مستقل را بر شاخصهاي متغير وابسته در حد
زياد و خيلي زياد ارزيابي کرده بودند ،در تأييد
فرضيهها م ثر واقع شد .بر اين اساس ،اگر  X2آزمون
هر س ال بيشتر از  X2جدول خيدو و درجه معناداري
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جدول  :0نتايج آزمون فرضيههاي پژوهش
سؤاالت درصد

فرضيههاي پژوهش

df

Sig.

نتيجه آزمون
فرضيهها

آزمون

اطمينان

 :١به نظر ميرسد سبک رهبري بر يادگيري دانشآموزان تأثير معناداري دارد.

6

2.91

1

 :0به نظر ميرسد سبک رهبري بر سالمت دانشآموزان تأثير معناداري دارد.

6

2.91

 2/222 1به ميزان  ٪77.1تأييد

 :3به نظر ميرسد سبک رهبري بر امنيت دانشآموزان تأثير معناداري دارد.

6

5..0

 2/222 7به ميزان  ٪77تأييد

 :7به نظر ميرسد نظارت و کنترل بر يادگيري دانشآموزان تأثير معناداري دارد.

7

5..0

 2/222 7به ميزان  ٪33.7تأييد

 :1به نظر ميرسد نظارت و کنترل بر سالمت دانشآموزان تأثير معناداري دارد.

7

5..0

 2/222 3به ميزان  ٪93تأييد

 :6به نظر ميرسد نظارت و کنترل بر امنيت دانشآموزان تأثير معناداري دارد.

7

5..0

 2/222 3به ميزان  ٪91تأييد

 :7به نظر ميرسد نظام پاداشدهي بر يادگيري دانشآموزان تأثير معناداري دارد.

7

2.91

 2/222 7به ميزان  ٪79.3تأييد

 :3به نظر ميرسد نظام پاداشدهي بر سالمت دانشآموزان تأثير معناداري دارد.

7

5..0

 2/222 7به ميزان  ٪92.0تأييد

 :9به نظر ميرسد نظام پاداشدهي بر امنيت دانشآموزان تأثير معناداري دارد.
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 2/222به ميزان  ٪77تأييد

س ال ( ،)Sig.صفر يا نزديک به صفر و نيز درصد

«سبک رهبشري الهشامي» و «سشالمت جسشمي و روانشي

گزينههاي خيلي زياد،

دانشآموزان دختر» در حد متوسط؛ بين «سبک رهبشري

زياد و متوسط) بيشتر از  12درصد بود ،آنگاه اين س ال

آمرانه» و «سالمت رواني دانشآمشوزان دختشر» در حشد

فرضيه مورد آزمون را تأييد ميکرد .نهايتاً براي تأييد يا

کم؛ و بين «سبک رهبري مشارکتي» و «سالمت جسمي

رد نهايي يک فرضيه ،ميانگين درصد تأثيرگذاري

و رواني دانش آموزان دختر» در حد زياد ،رابطه معنا دار

شاخصها مالک عمل قرار گرفت و هرچه اين ميانگين

وجود دارد.

تأثيرگذاري شاخصها (انتخا

به  122نزديکتر بود بيشتر مورد تأييد و هرگاه از 12
کمتر بود مورد تأييد نبود( .جدول شماره )0

نتيجه آزمون فرضيه فرعي سوم :بين «سبک رهبري
آمرانه» و «امنيت فردي و اجتماعي دانشآموزان دختر»
در حد متوسط؛ بين «سبک رهبري الهامي» و «امنيت

تبيين يافتههاي پژوهش

فردي و اجتماعي دانشآموزان دختر» و بين «سبک

نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول بر اساس تجزيه و

رهبري مشارکتي» و «امنيت فردي دانشآموزان دختر»

تحليل دادههاي پرسشنامه :بين «سبک رهبري آمرانه» و

در حد زياد و بين «سبک رهبري مشارکتي» و «امنيت

«يادگيري يکسويه و دوسويه دانشآموزان دختر» در

اجتماعي دانشآموزان دختر» در حد خيلي زياد ،رابطه

حد متوسط؛ بين «سبک رهبري الهامي» و «يادگيري

معنادار وجود دارد.

يکسويه و دوسويه دانشآموزان دختر» و بين «سبک

نتيجه آزمون فرضيه فرعي چهارم :بشين «نظشارت و

رهبري مشارکتي» و «يادگيري يکسويه و دوسويه

کنترل فيزيکي» و «يشادگيري يشک سشويه دانششآمشوزان

دانشآموزان دختر» در حد زياد ،رابطه معنادار وجود

دختر» در حد متوسط؛ بين «نظارت و کنترل فيزيکي» و

دارد.

«يادگيري دو سويه دانش آمشوزان دختشر» و بشين «خشود

نتيجه آزمون فرضيه فرعي دوم :بين «سبک رهبشري

نظارتي و خودکنترلي» و «يادگيري يک سويه و دوسويه

آمرانه» و «سالمت جسمي دانشآمشوزان دختشر» و بشين
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دانش آموزان دختر» در حد زياد ،رابطه معنشادار وجشود
دارد.

بر اساس نتايج آزمون فرضيهها ،ميزان اثربخشي
شاخصهاي مختلف متغير مستقل بر شاخصهاي

نتيجه آزمون فرضيه فرعي پشنجم :بشين «نظشارت و

متغير وابسته در طي آزمون فرضيههاي فرعي به اثبات

کنترل فيزيکي» و «سالمت جسمي دانشآموزان دختشر»

رسيد .همانطور که در جداول شماره ( )0مالحظه

در حد متوسط؛ «نظارت و کنترل فيزيکشي» و «سشالمت

ميشود :فرضيه فرعي اول (تأثير معنادار سبک رهبري

رواني دانشش آمشوزان دختشر» و بشين «خشود نظشارتي و

بر يادگيري دانشآموزان -به ميزان  ،)٪77فرضيه فرعي

خودکنترلي» و «سالمت جسمي و رواني دانششآمشوزان

دوم (تأثير معنادار سبک رهبري بر سالمت

دختر» در حد زياد ،رابطه معنادار وجود دارد.

دانشآموزان ،)٪77.1 -فرضيه فرعي سوم (تأثير معنادار

نتيجه آزمون فرضيه فرعي شششم :بشين «نظشارت و

سبک رهبري بر امنيت دانشآموزان ،)٪77 -فرضيه

کنترل فيزيکي» و «امنيت فردي دانشآموزان دختشر» در

فرعي چهارم (تأثير معنادار نظارت و کنترل بر يادگيري

حد زياد؛ بشين «نظشارت و کنتشرل فيزيکشي» و «امنيشت

دانشآموزان ،)٪33.7 -فرضيه فرعي پنجم (تأثير

اجتماعي دانشآموزان دختشر» در حشد متوسشط و بالين

معنادار نظارت و کنترل بر سالمت دانشآموزان-

«خششود نظششارتي و خششودکنترلي» و «امنيششت فششردي و

 ،)٪93فرضيه فرعي ششم (تأثير معنادار نظارت و

اجتماعي دانشآموزان دختر» در حد زياد ،رابطه معنادار

کنترل بر امنيت دانشآموزان ،)٪91 -فرضيه فرعي

وجود دارد.

هفتم (تأثير معنادار نظام پاداشدهي بر يادگيري

نتيجه آزمون فرضيه فرعي هفتم :بين «نظام پاداش

دانشآموزان ،)٪79.3 -فرضيه فرعي هشتم (تأثير

مادي» و «يادگيري يکسويه دانشآموزان دختر» و بين

معنادار نظام پاداشدهي بر سالمت دانشآموزان-

«نظام پاداش معنوي» و «يادگيري يکسويه دانشآموزان

 )٪92.0و فرضيه فرعي نهم (تأثير معنادار نظام

دختر» در حد متوسط؛ بين «نظام پاداش مادي» و

پاداشدهي بر امنيت دانشآموزان )٪90.3 -تأييد شدند.

«يادگيري دوسويه دانشآموزان دختر» و بين «نظام

فرضيه اصلي تحقيق نيز به ميزان ميانگين مجموع

پاداش معنوي» و «يادگيري دوسويه دانشآموزان دختر»

درصد تأييد فرضيههاي فرعي ( 37.6درصد) مورد

در حد زياد ،رابطه معنادار وجود دارد.

تأييد قرار گرفت .همچنين نتايج آزمون فرضيهها نشان

نتيجه آزمون فرضيه فرعي هشتم :بين «نظام پاداش

ميدهد که پاسخگويان در مورد تأثير سبک رهبري

مادي و معنوي» و «سالمت جسمي و رواني

آمرانه بر يادگيري ،سالمت و امنيت دانشآموزان دختر

دانشآموزان دختر» در حد زياد ،رابطه معنادار وجود

دوره اول متوسطه شهر تهران ،بيشتر جنبه منفي آن را

دارد.

مدنظر قرار دادهاند و تأييد فرضيه اول بيشتر در

نتيجه آزمون فرضيه فرعي نهم :بشين «نظشام پشاداش

خصوص سبک رهبري الهامي و مشارکتي بوده است.

مادي» و «امنيت فردي و اجتماعي دانش آموزان دختشر»
و بششين «نظششام پششاداش معنششوي» و «امنيششت فششردي

بحث و بررسي و نتيجهگيري

دانشآموزان دختر» در حد متوسط و بين «نظام پشاداش

بري و ارين ،پشتيباني از روابط با کيفيت باال و

معنوي» و «امنيت اجتماعي دانشآموزان دختر» در حشد

ارزشمند دانستن روابط ميان معلم و دانشآموزان را

زياد ،رابطه معنادار وجود دارد.

براي رشد اجتماعي آنها الزم ميداند( .بري و ارين
 )3 ،0212گلدشتاين ( )1973نيز مهارتهاي مربوط به
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رشد اجتماعي را شامل مهارتهاي کالمي و غيرکالمي،

جکسون از سبک رهبري بيان کرد که معتقد است:

دادوستد ،تعارفات اجتماعي ،شناسايي حقو سايرين،

سبک رهبري اساساً شيوه نگرش مدير نسبت به نقش

رفتار قاطعانه تعريف و قدرداني از خود و ديگران،

خود و کارکنان است( .فريگان و جکسون )10 ،1331

تقاضا و رد تقاضاي غيرمنطقي ،انتقاد و انتقادپذيري،

همچنين سبک مشارکتي که رهبر يا مدير مسئوليت

مهارت پرسيدن س االت خصوصي ،کنترل خشم ،کنار

رهبري خود را با زيردستانش تقسيم ميکند و آنها را

آمدن با تحقير ،پرخاشگري و ابزار وجود ميداند.

در برنامهريزي و اجراي آن مشارکت ميدهد( .رضائيان

(فتحي  )71 ،1373کسب تمام اين مهارتها درگرو

 )1379،120و نيز سبک رهبري حمايتي يا انگيزشي

م لفههاي مختلفي از جمله نظام يادگيري صحيح و

(الهامي) که به نظر فيدلر و شمرز راهي براي ايجاد

يک سويه و دوسويه است که آلبرت بندورا با تأکيد بر

موقعيت مناسب رهبري و اثربخش بودن آن است و

يادگيري غيرمستقيم بر اين اعتقاد است که مردم

باعث ميشود افراد با سرعت بيشتري به حداکثر

ميتوانند اطالعات و رفتارهاي جديد را از طريق

عملکرد خود برسند( .فيدلر و شمرز  )10 ،1370آمابيل

مشاهده مردمان ديگر ياد بگيرند( .آقايوسفي و ديگران

و گريسكوئيز ( )1937نيز بر اين عقيدهاند که سبك

 )039 ،1336همچنين م لفه سالمت جسمي که به نظر

رهبري مشارکتي و انگيزشي عامل تسهيلكننده و

هيوود موجب رشد و تکامل اجتماعي افراد ميشود.

برانگيزنده افراد و افزايش بازده كاري آنان است .با

(هيوود  )777 ،1337و سالمت رواني که در نظر آلن

توجه به مطالب فو

نظريهپردازان سبک رهبري از

موجب سازش فرد با جهان اطرافش به بيشترين امکان

سبک رهبري مشارکتي و انگيزشي حمايت کرده و با

و باعث شادي و برداشت مفيد و م ثر ميشود( .آلن

نتايج مثبتي که آنان به دست ميدهند ميتوان چنين

 )37 ،1371م لفه ديگر رشد اجتماعي امنيت است که

استنباط کرد که سبک رهبري مشارکتي و انگيزشي

به معناي ثبات هويت شخصي افراد نسبت به خودش،

(الهامي) بهنوعي بر م لفههاي فرهن سازماني

خدا و جهان و بي امنيتي انسان به معناي فروپاشي

(يادگيري ،سالمت و امنيت) تأثير مثبت و سبک رهبري

شخصيت و جايگاه و در نتيجه بحران هويت او در

آمرانه موجب تضعيف اين سه م لفه ميگردد .نتايج

نظام هستي است.

يافتههاي ميداني محقق نيز نشان از تأثير مثبت سبک

گروه ديگري از نظريهپردازان به م لفههاي

رهبري مشارکتي و الهامي بر رشد اجتماعي

گوناگون فرهن سازماني پرداختهاند .يکي از اين

دانشآموزان دارد .بهگونهاي که بين «سبک رهبري

م لفهها ،سبک رهبري است .با توجه به نظريههاي

الهامي و مشارکتي» و «يادگيري يکسويه و دوسويه

سبک رهبري ميتوان چنين استنباط نمود که آنچه

دانشآموزان دختر» در حد زياد و بين «سبک رهبري

نظريهپردازان در خصوص سبک رهبري مشارکتي،

الهامي» و «سالمت جسمي و رواني دانشآموزان دختر»

الهامي و آمرانه گفتهاند هرکدام بهنوعي (منفي يا مثبت)

در حد متوسط و بين «سبک رهبري مشارکتي» و

بر م لفههاي رشد اجتماعي تأثيرگذار هستند .با دقت

«سالمت جسمي و رواني و امنيت فردي و اجتماعي

در فرضيههاي اول تا سوم تحقيق( :تأثير معنادار سبک

دانشآموزان دختر» در حد زياد رابطه معنادار وجود

رهبري بر يادگيري ،سالمت و امنيت دانشآموزان)

دارد .اين يافتهها همچنين نشان از تأثير ضعيف سبک

ميتوان تأثيرگذاري م لفههاي سبک رهبري بر

رهبري آمرانه بر رشد اجتماعي دانشآموزان دارد.

م لفههاي رشد اجتماعي را ابتدا از تعريف فريگان و

بهگونهاي که بين «سبک رهبري آمرانه» و «يادگيري
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به کار ،تحقق اهداف ،عملکرد برتر و بينش

يکسويه دانشآموزان دختر» در حد متوسط و

اشتيا

«يادگيري دوسويه دانشآموزان دختر» در حد متوسط و

وسيعتر ميشود ،لذا خود نظارتي و خود کنترلي با اين

کم ،همچنين بين «سبک رهبري آمرانه» و «سالمت

نتايجي که شمرده شد موجب ايجاد رشد اجتماعي از

جسمي دانشآموزان دختر» در حد متوسط و «سالمت

طريق تقويت يادگيري ،سالمت و امنيت ميگردد.

رواني دانشآموزان دختر» در حد کم و نيز بين «سبک

نتايج يافتههاي ميداني محقق نيز نشان ميدهد که

رهبري آمرانه» و «امنيت فردي و اجتماعي دانشآموزان

بين «نظارت و کنترل فيزيکي» و «يادگيري يکسويه و

دختر» در حد متوسط رابطه معنادار وجود دارد.

سالمت جسمي و امنيت اجتماعي دانشآموزان دختر»

از سوي ديگر ،تأثير نظارت و کنترل بهعنوان يکي

در حد متوسط و بين «نظارت و کنترل فيزيکي» و

از م لفههاي فرهن سازماني بر يادگيري ،سالمت و

«يادگيري دوسويه و سالمت رواني و امنيت فردي

امنيت نيز موضوع فرضيههاي چهارم تا ششم تحقيق

دانشآموزان دختر» در حد زياد و بين «خود نظارتي و

ميباشد .هرچند نظريهپردازان از جمله «پيتر دراکر»

خودکنترلي» و «يادگيري يکسويه و دوسويه ،سالمت

نظارت و کنترل فيزيکي (کنترل از بيرون) را رد

جسمي و رواني و امنيت فردي و اجتماعي

نکردهاند ،اما بيشتر به تأثيرات مثبت خودکنترلي يا خود

دانشآموزان دختر» در حد زياد رابطه معنادار وجود

نظارتي پرداختهاند« .پيتر دراکر» ،بزرگترين مزيت

دارد.

مديريت بر مبناي هدف را کنترل عملکرد زيرمجموعه

م لفه سوم فرهن سازماني که در اين پژوهش

از طريق خودکنترلي ميداند .به تعبير «دراکر»

مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت ،نظام پاداشدهي

خودکنترلي به معني انگيزه قويتر يا ميل و اشتيا

است .پژوهشگران به دو نوع پاداش اساسي اشاره

انجام کار به بهترين نحوه ،يعني تحقق اهداف اصلي

کردهاند :پاداشهاي بيروني و پاداشهاي دروني (ذاتي

عملکرد برتر و چشمانداز و بينش وسيعتر ميباشد.

يا معنوي) .پاداشهاي بيروني عبارتاند از :پاداشهايي

وي در رابطه با نقشهاي عمده مديريت بر مبناي

که از بيرون داده شده و پيامدهاي ارزشمندي که از يک

هدف به اين نکته اشاره ميکند که اين نقشها ما را

نفر به شخص ديگر معموالً از يک سرپرست يا يک

قادر ميسازد تا مديريت بر مبناي «خودکنترلي» را

مدير سطح باالتر به زيردست داده ميشود .مثالهاي

جايگزين مديريت بر مبناي «سلطه» و کنترل فيزيکي

رايج اين نوع پاداشها در محيط کار :اضافه حقو ،

نماييم( .دراکر « )110 ،1331دراکر» با پيوند زدن ميان

ارتقا ،مرخصي تشويقي ،مزايا ،تمجيد شفاهي و...

سنجش عملکرد با «خود نظارتي» و «خودکنترلي»

است.

مينويسد« :هر مديري بايد اطالعات الزم براي سنجش

پاداشهاي دروني يا ذاتي يا معنوي :اين نوع

عملکرد را داشته باشد و نبايد اين اطالعات بهصورت

پاداشها خود سازمانيافته هستند و بهطور طبيعي

يک ابزار کنترلي از باال ،بلکه بايد وسيلهاي براي تحقق

هنگامي که فرد کاري را انجام دهد ر ميدهند .لذا

خودکنترلي باشد( ».دراکر )113 ،1331

اين نوع پاداشها بهطور مستقيم درون خود شغل ايجاد

با دقت در فرضيههاي چهارم تا ششم تحقيق:

ميشود .منبع اصلي پاداشهاي ذاتي يا معنوي احساس

(تأثير نظارت و کنترل بر يادگيري ،سالمت و امنيت

شايستگي ،توسعه شخصي و ...است .لذا به ديگري

دانشآموزان) ميتوان چنين استنباط کرد که چون در

بستگي ندارد .غنيسازي شغلي ،ايجاد تيمهاي کاري

نظر دراکر ،خود کنترلي موجب ايجاد انگيزه قوي و
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خودگردان ،نمونهاي از استراتژيهايي است که چنين
احساساتي را فراهم ميکند( .شرمرهورن )07 ،1993

 )0از آنجا که نظارت و کنترل فيزيکي با خود
نظارتي و خودکنترلي تقريباً به يک اندازه در رشد

پژوهشگران هرچند با پاداشهاي مادي و بيروني

اجتماعي دانشآموزان تأثيرگذار ميباشد ،لذا

مخالفتي ننمودهاند ،اما تأکيد بيشتري بر پاداشهاي

سازمانهاي ذيربط برنامهريزي براي آموزش و

معنوي داشتهاند .در نظر شرمرهورن پاداشهاي ذاتي يا

گسترش نظارت تلفيقي و توأمان فيزيکي و خود

معنوي موجب ايجاد احساس شايستگي و توسعه

نظارتي در محيطهاي آموزشي و تربيتي

شخصي ميگردد .با نگاهي به فرضيههاي هفتم تا نهم

برنامهريزي نمايند.

تحقيق( :تأثير نظام پاداشدهي بر يادگيري ،سالمت و

 )3از آنجا که نظام پاداشدهي معنوي بيشتر از نظام

امنيت دانشآموزان) ميتوان چنين استنباط کرد که

پاداشدهي مادي بر توسعه رشد اجتماعي

پاداشها بهطور عام و پاداش معنوي بهطور خاص

دانشآموزان تأثيرگذار ميباشد ،لذا سازمانهاي

موجب افزايش رغبت و انگيزش افراد به يادگيري و

ذيربط

نظام

همچنين موجب ارتقاي سطح سالمت روحي و رواني

پاداشدهي با تأکيد بر پاداش معنوي در

و احساس امنيت افراد ميگردد.

محيطهاي آموزشي و تربيتي برنامهريزي نمايند.

برنامهريزي

براي

ساماندهي

نتايج يافتههاي ميداني محقق نيز نشان ميدهد که
بين «نظام پاداش مادي» و «سالمت جسمي و رواني

منابع و مآخذ

دانشآموزان دختر» در حد زياد و «امنيت فردي و

آتشپور ،حميد .1332 .فرهن سازماني بهعنوان يک

اجتماعي دانشآموزان دختر» در حد متوسط و نيز بين
«نظام پاداش معنوي» و «سالمت جسمي و رواني و
امنيت اجتماعي دانشآموزان دختر» در حد زياد و
«امنيت فردي دانشآموزان دختر» در حد متوسط رابطه
معنادار وجود دارد .نتيجه اينکه يافتههاي ميداني چندان
تفاوتي ميان تأثير نظام پاداشدهي مادي و معنوي بر
م لفههاي رشد اجتماعي نشان نميدهد.

ايدئولوژي تأثيرگذار .نشريه فوالد .شماره .60
آقايوسفي ،عليرضا و ديگران .)1336( .روانشناسي
عمومي .تهران :انتشارات دانشگاه پيام نور.
آلن ،راس .)1371( .اختالالت رواني کودکان .ترجمه
اميرهوشن

مهريار .تهران :انتشارات رشد.

اخوان تفتي ،م .1336 .بررسي رابطه رشد اجتماعي و
رشد زباني دختران دانشآموز .مجله روانشناسي و
علوم تربيتي .سال  ،37شماره.

پيشنهادها

بحيرايي ،عباس .)1333( .بررسي رابطه بين

 )1از آنجا که بر اساس نتايج تحقيق ،سبک رهبري

فرهن سازماني و عملکرد مديران مدارس متوسطه

الهامي و مشارکتي بيشترين تأثير و برعکس سبک

پسرانه دولتي شهر تهران از ديدگاه دبيران .پاياننامه

رهبري آمرانه تأثير ضعيفي بر توسعه رشد

کارشناسي ارشد .دانشکده علوم تربيتي و

اجتماعي دانشآموزان دارد ،لذا سازمانهاي

روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي.

ذيربط برنامهريزي براي آموزش و گسترش اين
نوع از سبک رهبري را در اولويت کاري خويش
قرار دهند.

بوزان ،باري .)1337( .مردم ،دولتها و هراس .تهران:
پژوهشکده مطالعات راهبردي.

پورجوشقاني ،زهرا .)1390( .گوش کردن دوسويه ،پايه
يادگيري .روزنامه ايران.1390/9/07 .
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مريم محمد مهدي نوري و محسن قدمي

دراکر ،پيتر .)1331( .نظريههاي نوين سازمان و
مديريت .ترجمه محسن قدمي و مسعود نيازمند.
تهران :م سسه فرهنگي ،هنري پيام فردا.

پاياننامه کارشناسي ارشد .دانشکده علوم تربيتي و
روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي.
ناظم ،فتاح .1391 .بررسي رابطه سبك رهبري عملگرا

رابينز ،استيفن 1373( .و  .)1331رفتار سازماني ،مفاهيم،

و تحولگرا با مديريت سرمايه فكري در سازمان

نظريهها و کاربردها .ترجمه علي پارسيان و سيد

آموزش و پرورش .فصلنامه رهبري و مديريت

محمد اعرابي .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

آموزشي .سال ششم ،شماره .1

رابطه

هي وود ،كاتلين .ام؛ و گجل ،نانسي .)1337( .رشد و

فرهن سازماني با م لفههاي مديريت بر اساس

تكامل حركتي در طول عمر .ترجمه مهدي نمازي

ارزشهاي سازماني و ارائه مدلي براي پيشبيني

زاد و محمدعلي اصالنخاني .تهران :انتشارات

مديريت بر اساس ارزشها (مطالعه موردي :سازمان

سمت.

رجايي

پور،

سعيد.

.1339

بررسي

آموزش و پرورش شهرستان آباده) .فصلنامه
رهيافتي نو در مديريت آموزشي .شماره .7
فتحي ،فاطمه .)1373( .بررسي تأثير دو روش گروهي
آموزش مهارتهاي اجتماعي و شناخت درماني بر
افزايش عزت نفس دانشآموزان دختر و دوره
متوسطه .پاياننامه کارشناسي ارشد .دانشگاه عالمه
طباطبايي.
فريگان ،نورمند و جکسون ،هري .)1331( .رهبري
سازماني .ترجمه ايرج واليپور .تهران :مرکز
آموزش مديريت دولتي.
فيدلر ،فرد؛ و شمرز ،مارتين .)1370( .رهبري اثربخش.
ترجمه سهرا

خليلي .تهران :دانشگاه آزاد اسالمي.

فيلي ،اکرم .1331 .نقش مدرسه در ارتقاي بهداشت
رواني .فصلنامه رشد مشاوره مدرسه .سال .1
شماره .1
کارتلج ،جي؛ و ميلبرن ،جي اف .)1370( .آموزش
مهارتهاي اجتماعي به کودکان .ترجمه محمد
حسين نظري نژاد .مشهد ،آستان قدس رضوي.
مشبکي ،اصغر .)1379( .مديريت رفتار سازماني :تحليل
کاربردي ،ارزش از رفتار انساني .تهران :نشر ترمه.
ملکزاده ،شيدا .)1336( .بررسي رابطه بين جوّ
سازماني و اثربخشي مدارس در دبيرستانهاي

Balthazard, Pieer. A, & Cook, Robert. A. (2004).
Organizational Culture and Knowledge
Management Success:
Assessing the
Behavior
Performance
Continuum.
Proceedings of The 37 Hawaii International
Conference on System Sciences.
Bandura, A. (1986). Social Foundations of
thought and action: A social cognitive theory.
Englewood Cliffs. NJ: Prentice- Hall.
Berry, B. Erin, O. (2010), Bahavioral risk,
Teacher- child relationship and social skill
development across middle childhood: A
child-by-environment analysis of change.
Journal
of
Applied
developmental
psychology, 31.
Cameron,K.S. & Quinn,R.E(2006). Diagnosing
and Changing Organizational Culture:Based
on the Competing Values Framework.
Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
Chemers, Martin M. (1997). An Integrative
Theory of Leadership. Lawrence Erlbaum
Associates.
Chouang You -Ta & Robin, Church.& Julian,
Zikic. (2004). Organizational Culture.
Drucker, Peter F. (1988). The Coming of the
New Organization. Harvard Business
Review. January- February.
Hersey, Paul; Blanchard, Kenneth H. (1982).
Leadership style: Attitudes and behaviors.
Quinn. R(1999). “Diagnosing culture and
changing organizational culture. “Newyork:
Addison Wesley.
Robbins, Stephen P. (2005), Essential of
Organizational Behavior, eighth edition,
Prentice. Hall.
Shermerhorn, John (1993). Management for
Productivity NewYork: John Wiely.
Siegle, D. McCoach, D.B. (2007). Increasing
student mathematics self-efficacy though

دولتي دخترانه شهر تهران از ديدگاه دبيران.

62

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و پنجم /پاييز 9313

...بررسي رابطه فرهنگ سازماني آموزش و پرورش با رشد اجتماعي پايش موردي دانش آموزان دختر
teacher training.
academics, 18.

Journal

of

advanced

Tracy, L.J. Ronald, J.P. (2005). Potential roles of
parental self-efficacy in parent and child
adjustment: A review. Clinical psychology
Review, 25.
William. P. Anthony and hodyet, (1991),
"Organizational
theory:
A
strategic
approach", Allyn and Bacon, Inc.
Wong , K.Y. (2005). Critical Success Factor for
Implementing Knowledge Management in
Small and Medium Enterprises, Industrial
Management & Data System,Vol. 105, No.3.

63

9313  پاييز/ شماره بيست و پنجم/ سال هشتم/مجله مديريت فرهنگي

