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 چکيده
 هير كلد های رهبریپيش بيني فضيلت سازماني بر اساس سبک دف كلي پژوهش پيشروه

همبستگي با  -است. روش پژوهش توصيفي  (سبزوارمدارس آموزش و پرورش منطقه 

نفر از 051است. نمونه تحقيق شامل  ضریب همبستگي پيرسوناستفاده از شيوه مدل 

گيری تصادفي و بر اساس جدول  است كه با استفاده از روش نمونه كاركنان و مدیران

ا هكمي پژوهش نيز با استفاده از پرسشنامه  هایكرجسي مورگان تعيين شد. گردآوری داده

 از ،(LSQ) بالنچارد و هرسي رهبری هایسبک استاندارد پرسشنامه از رهبری؛ سبک برای

 انجام شد. برای تجزیه ۴11۲ همکاران و كامرون سازماني فضيلت استاندارد پرسشنامه

و ضریب  (K-S) اسميرونوف-كلموگروف از آزمونها از روش ها و بررسي فرضيهوتحليل داده

به كار SPSS افزار آماری استفاده شد كه به این منظور، نرم و رگرسيون همبستگي پيرسون

ماني رهبری با فضيلت سازو سبکدهد كه مي  ی تجزیه و تحليلهاگرفته شد. درنهایت، یافته

سازماني  ضيلترهبری از نوع مشاركتي بيشترین تأثير بر روی فرابطه معناداری دارد. و سبک

 از جمله كليه مدارس آزموزش و پرورش سبزوار دارد.

 .سبزوار استدالل اخالقي، سبک رهبری، فضيلت سازماني،: واژگان کليدي
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  سميه رضائی

 .كارشناسي ارشد، مدیریت آموزشي

 
  نام نویسنده مسئول:

 سميه رضائی

بررسی نقش سبک رهبري مدیران بر فضيلت سازمانی در کليه 

 سبزوار( شهرستان مورد مطالعه) مدارس آموزش و پرورش
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 مقدمه
عدیــده ای روبه رو ســاخته ت دنيای امروز پر از پيچيدگي هایي است كه سازمان ها را در زمينــه رشــد و تعالــي بــا مشــکال

. در اســت و مدیران را به عنوان برنامه ریزان، ســازمان دهندگان و رهبران قافله بشــریت با چالش های فــراوان روبــه رو كرده اســت

مداخله نام برده و معتقد  ( از سه سبک رهبری تحول آفرین، رهبری تبادلي و رهبری عدم099۲) ارتباط با سبک رهبری به نقل از باس و اوليو

تواند در موقعيتهای گوناگون، سبک های متفاوتي را ها مناسب نيست، از این رو، مدیر مياست كه سبک رهبری خاصي برای همه موقعيت

ح سبک اقتضایي با طر 0برای رهبری كاركنان خود با توجه به فرهنگ حاكم بر سازمان و بلوغ سازماني كاركنان برگزیند. در این زمينه فيدلر

 رهبری، مطلوب بودن یک سبک را به عنوان حد و اندازه تعریف كرده كه رهبر را قادر به تاثير گذاری بر گروه مي كند و بر مبنای آن الگوی

ایالت (. فضيلت سازماني یعني بکارگيری، حمایت، رشد، توسعه و تداوم عادت ها، تم0739اقتضایي رهبری را مطرح ساخته است )عالقه بند،

و فعاليت هایي نظير نوع دوستي، امانت و درستي، گذشت و اعتماد هم در سطح فردی و هم در سطح سازماني اشاره دارد. فضيلت سازماني 

ویژگي های اخالقي سازمان است كه مي تواند در صفات شخصيتي افراد و سازمان نمود پيدا كند. بنابرین، فضيلت سازماني صفات اخالقي 

تجمع ادراكي یک نوع رفتار در زندگي آموخته مي شود كه باید در سطح سازمان عملياتي شود و در ارزش های آرماني سازمان ها است كه از 

(. یکي از مفاهيم مورد مطالعه این جنبش، فضيلت سازماني است. فضيلت سازماني به بکارگيری، ۴،۴107دونالد سون و دولوت)آشکار گردد

هایي نظير نوع دوستي، امانت و درستي، گذشت و اعتماد هم در سطح فردی هم در ها، تمایالت و فعاليتوم عادتحمایت، رشد، توسعه و تدا

(. فضيلت سازماني بدین معني است كه سازمان جهت گيری مثبتي در خصوص فضيلت دارد. به 7،۴101سطح سازماني اشاره دارد)كامرون

ها، اعمال و تمایالت رفيع و متعالي از قبيل انسانيت، صداقت، ، حمایت و پرورش رفتارها، عادتها به معني ترویجبيان دیگر فضيلت در سازمان

خاص قادر  یها یيتوانا یو دارا یقو رهبر(. ۲،۴100بخشش، اعتماد و وفاداری در سطح فردی و جمعي در یک سازمان است) ریگو وهمکاران

 يدهند و در واقع از آنان م صيكنند كه راه مطلوب را تشخيالقا م نيخود چن روانيباشد. رهبران به پ يم يفرهنگ سازمان کیبه خلق 

ه در تعهد ب یرهبر شهیمشخص كرده است تالش كنند. ر یكه و يمطلوب تيبه وضع دنيرس یرهبر خود و برا صيخواهند كه در جهت تشخ

 یبراثر بخش، ره یتوان رهبر يكه به عنوان نمونه م كرده اندارائه  یرهبر یبرا يمختلف یسبک ها ينهفته است رفتار سازمان يخدمت رسان

 یهبردر گرو ر يسازمان تيو ... را نام برد. مطالعات نشان داده كه موفق کیاستراتژ یرهبر ک،يزماتیكار یخدمتگزار، رهبر یرهبر ن،یتحول آفر

قبوالندني )متقاعده كننده(، مشاركتي و تفویضي  اثر بخش سازمان ها است. سبکهای رهبری انتخابي توسط مدیر در چهار سبک دستوری،

گوید چون افراد با هم متفاوتند پس الزم است با آنها به شيوه های مختلف مي شود. مبنای این الگو تفاوت ميان افراد است. این الگوخالصه مي

 S1سبک چهار سبک رهبری وجود دارد:نيز  در مدل هرسي و بالنچارد گردد. رفتار به موقعيت سازمان نيز باز مي در شود و این تفاوترفتار 

  است. یا تفویضي S4سبک ، یا مشاركتي S3سبک ،  6یا فروشي یا قبوالندني S2سبک ، 5دستوری یا آمرانهیا 

جا سبک رهبری مدیران اثرات بسياری بر نگرش و ادراک اعضای سازمان دارد. از آن پرورشهای آموزشي از جمله آموزش و در سازمان

دهد. باید گفت كه نقش اخالقي و سبک رهبری مدیران آموزش و پرورش، همواره كه آموزش وپرورش بدنه اصلي هر جامعه را تشکيل مي

(. با توجه به مطالب باال؛ این مطالعه ۴115دهد)براون و همکاران،قرار مي ها را در جایگاه الگوی نقش مناسب و مشروع برای اعضای سازمانآن

(مورد بررسي ماقیمدارس آموزش و پرورش منطقه چاراو هيدر كلسعي دارد نقش اخالقي و سبک رهبری مدیران را بر روی فضيلت سازماني )

عني رابطه م  (سبزوارمدارس آموزش و پرورش منطقه  هي)در كل يسازمان لتيفض و   رانیمد یسبک رهبر بين وتجزیه و تحليل قرار دهد. آیا

مدارس آموزش و پرورش  هي)در كل يسازمان لتيفض( نقش بيشتری بر روی هرسي و بالنچارد های رهبری) مدلدارد؟ كدام نوع از سبک داری

 ؟( داردسبزوارمنطقه 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Fiedler 
2 . Donaldson and Dollwet  
3 . Cameron 
4 . Rego and al  
5 . telling 
6 . selling 
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 پيشينه تحقيقادبيات و   .1

  تعریف سبک رهبري.2-1
ها، اعتماد به های مدیران كه بر پایه چهار عامل نظام ارزشها، صفات و مهارتای از نگرشاست از مجموعهسبک رهبری عبارت 

گيرد. به طور كلي سبک رهبری تعيين كننده جو، فرهنگ و های مبهم شکل ميكارمندان، تمایالت رهبری و احساس امنيت در موقعيت

 (.3،۴119راهبردهای حاكم بر سازمان است)روولد

 

  هرسی و بالنچارد  مدل رهبري.2-2

 چهار سبک رهبری وجود دارد:نيز  در مدل هرسي و بالنچارد 

: سبکي است كه در آن رفتار هدایتي زیاد و رفتـار حمـایتي انـدک اسـت .یعني رهبر بيشتر 8دستوري یا آمرانهیا  S1سبک -1

محقق گردند، به زیر دستان ارائه ميدهد  كارهایي باید انجام شود تـا هـدفهاتأكيد بر تحقق اهداف دارد. رهبر آموزشهای الزم درباره اینکه چه 

 كند.و بر چگونگي انجام دستورات توسط زیردستان نظارت دقيق مي

رهبری هم به  در این سبک رفتارهای هـدایتي و حمـایتي هـر دو زیـاد اسـت، یعنـي : 9یا فروشی یا قبوالندنی S2سبک  -2

تأمين نيازهای زیردستان تأكيد دارد. رهبر بایـد بـرای تـشویق و ایجـاد انگيـزه دركاركنان، خود را درگير وظایف آنان تحقق اهداف و هم به 

نها آ تصميمات را برای زیردستان توضيح ميدهد و به كند، و برای افزایش كارایي با آنها رابطه مناسبي برقرار سازد. در ایـن سـبک رهبـر

 گيرد.مي را بپذیرند ولـي در نهایـت تـصميم را رهبـر دهد تا آنهافرصت مي

حالل و تسهيل كننده  : رفتار هدایتي در این سبک كم و رفتار حمایتي زیاد است . رهبر به عنوان  10یا مشارکتی S3سبک  -3

يز كنند و آنها را كنترل ن تصميم گيری مـسائل مسائل برای پيروان و همچنين پشتيبان آنان است . به آنان اجازه ميدهد كه برای بعضي

آمادگي اظهار قدرداني و حمایت اجتماعي از زیر دستان را  ميکند . هميشه برای حل مسائل پيش بيني نشده در دسترس است و همـواره

 دارد.

آل بسياری از رهبران ایده  هر دو پایين است. سبک تفویضي برای S4رفتار هدایتي و حمایتي در سبک  :11یا تفویضی S4سبک  -4

رساند و بعد از اینکه با زیردستان در حداقل مي باشد . زیرا رهبر دخالت خود را در برنامه ریزی كنتـرل ، جزئيـات و تـصریح هـدفها بـهمي

ف را خود مسئوليت كارها را به عهده گرفته و راههای رسيدن به اهدا مورد آنچه كه باید انجام شود، به توافق رسيد، اجـازه مـي دهـد تـا آنهـا

  .  (0795)زاهدی و سرلک،تعيين كنند

 

 فضيلت سازمانی .2-3

 آن انسانگيرند و مدیران و كاركنان گردد كه بر اساس فضيلت اخالقي شکل ميهای اطالق ميهای فضيلت محور به سازمانسازمان

 اخالقيات زوج فضایل آنکه به توجه با گردد.انفعاالت سازماني بر اساس فضایل اخالقي تنظيم مي مدار هستند و ارتباطات و فعـل وهای فضيلت

اینهـا  نبـي ای رابطـه نـوع چـه و است چگونه دین و اخالق بين نسبت یا و دین با بـين فضایل نسـبت كه شودمي مطرح سؤال این هستند

 سو، یک از دهد.تشکيل مي های اخـالق بـه دینبررسي نيازمندی اخالق در غرب رادر حقيقت، محور اصلي مباحث دین و  دارد. وجود

 ـهب اخـالق انگيزشي و معرفتي مفهومي، هایوابستگي داده، نشان را دین به نيازمندی اخالق تا اند كوشيده همواره دیني اخالق طرفداران

 ستقلم كلي طور به را اخالق حوزة دیـن پرداخته، بـه اخـالق نيازمنـدی نفـي بـه سکوالر اخالق حاميان دیگر، سوی از و سازند رانمایان دیـن

امر  ـۀنظری راه از غالباً دیني، اخالق طرفداران. اند دانسته بارزیان اخالق برای را دیني و باورهای دیـن آنان از برخي حتي.  اندپنداشته دین از

در مقام ثبوت ـ یعني تعریف مفاهيم خـود ـ و هم در مقام اثبات ـ یعني تصدیق گزاره هـای  اند تا اثبات كنند كه اخالق، همكوشيده الهي

 ای الزمخـود ـ و حتـي آگـاهي از آنهـا بـه شـدت نيازمند دین است. افزون بر آن، مدافعان اخالق دیني، دین و اعتقادات دینـي را پشـتوانه

اخالق  عالمان مسلمان(.0781كنند)مصباح،تأكيد مي طریق نيز بر نيازمنـدی اخـالق بـه د یـندانند و از این برای اجرای احکام اخالقي مي

چراكه از نظر آنان، حقيقت وجود انسـان، نفـس مجـرّد اوسـت ،  اندبر اساس انسـان شناسـي خـاص خـود، همـين دیـدگاه را اختيـار كرده

ید و آكه با افعال اختياری انسـان در این دنيا به دست مي س یا روح است؛ كمال و نقصيو كمـال و نقـص واقعي انسان نيز ناظر به همين نف

                                                           
7 . Rowold 
8 . telling 
9 . selling 
10 .Participating  
11 . Delegating 
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 «فضيلت محـور »نظریۀ: اندكرده ادعا اخالق محققان از برخي گردد.محشور مي در روح او باقي مـي مانـد و انسـان پـس از مـرگ بـا همـان

 .نندبيتعارض مي دیني در اخالق با را فضيلت محوری آنان دیگر، بيان به. دارد قرار( رمدا )اخالق شریعت«  اخـالق دیني» نظریـۀ مقابـل در

 پذیریمب اگر حتي:  گفت توانكم مي دست اما دارد، بيشتری و تدقيق بررسـي جـای خطاست، بر بکلي یا است درست ادعایي چنين اینکه

 ینا بر را آن توانانصافاً نمي اما شود،مي محسوب دین با ناسازگار اینظریه خویش، تکّون و خاستگاه اخالق، محـوری در فضـيلت دیـدگاه

 و دیـتیهو مسيحيت، همچون بزرگي هایدین متن از برخاسته نظریـۀ فضيلت، از انجام شده تقریرهای از بسياری ؛چراكه دانست باقي وصف

 مسيحي عالمان از همگي دراخالق،«  فضيلت محوری»  نظریۀ طرفداران وسطا، قرون در. است ادیان این اخالق عالمان حاصـل تالش و اسـالم

 عـایاد رو،ازاین. كردندمي ترویج را آن داشته، تأكيد اسالم در فضيلت محوری نظـام  بـر نيـز مسـلمان اخالقيـان از بسياری شمار. بودند

 این یگرد بار فضيلت اخالق ازحاميان برخـي امـروزه البتـه .نيست قبول قابل روی هيچ به دیني اخالق نظام با نظریه این ناسـازگاری مطلق

 ایـن بـا .انـد رفتـه محـور فضـيلت اخالق نظام سراغ به ندارند، باور دیني اخالق بـه نظام چـون و انـددیده یکدیگر با تقابل در را دیدگاه دو

 از توانمي را«  فضيلت محوری »كـه نظریه باورنـد ایـن بـر آنـان.  نيسـتند كـم فضـيلت اخـالق دینـدار طـرفداران نيز همـه، حتي اكنون

 هـایـهگون كـه اسـت مزیتـي ایـن و اسـت دیـن خـود دین، از برخاسته فضيلت پشـتوانۀ اخالق و ضـمانت. آورد دسـت بـه دینـي متـون دل

 و عارضم دیني اخالق با ـ هـایش وتنسيق تقریرها تمام در كم، دست محوری فضيلت آنکه نتيجه. است بي بهره آن از فضيلت محوری دیگـر

بنا  رذایـل از اجتنـاب و نيکو ملکات به نيل و فضایل پایۀ بر را خویش نظر مورد دیني های اخالقتعدیل با دین بلکه نيست، ناسازگار

 (.0783نهند)گلستاني،یوسفي و رضایيان،مي

 

 پيشينه مطالعات .2-4

 "سازمان با نقش واسطه عدالت رویهای و جو اخالقي فضيلترابطه ميان رهبری اخالقي و "به بررسي ( در مطالعه خود ۴105) 0۴شين

شركت در زمينه صنایع مختلف در كره  0۲3كارمند كه در  ۲۲68از بين  ۴115ها بوسيله پرسشنامه براون و همکاران در سال پرداخت. داده

بيني كننده جو  ی پيشری شد. نتایج حاكي از آن است كه رهبری اخالقي مدیران ارشد به طور قابل توجهآو مشغول به كار بودن جمع

های و جو اخالقي رابطه ميان رهبری اخالقي مدیران شود. همچنين عدالت رویاخالقي است كه این امر منجر به عدالت رویهای در سازمان مي

 .كندامل ميانجيگری ميسازمان را به طور ك فضيلتارشد سازمان و 

از طریق رهبری اخالقي، رهبری تحولگرا و فرهنگ سازماني در بخش فضيلت سازماني افزایش "تحقيقي با عنوان ( در۴107)07شراز 

في ادگيری تصالمللي در پاكستان به وسيله نمونهكارمند از سازمانهای غيردولتي، ملي و بين 733انجام داد. نمونه شامل  "توسعه پاكستان

جمع آوری گردید. نتایج نشان داد رابطه مثبت و معنادار  ۴115ها نيز به وسيله پرسشنامه براون و همکاران در سال ای انتخاب شد. دادهطبقه

ه استبدادی رابط اخالقي و رهبری وجود دارد. همچنين بين رهبریفضيلت سازماني سازماني و  بين رهبری تحولگرا، رهبری اخالقي، فرهنگ

 .نفي وجود داشتم

اخالق سرپرستان و رفتار شهروندی سـازماني را از طریق نقش نقش رابطۀبين در مطالعاتشان به بررسي  (۴10۴)0۲انور و همکاران

ای مالزی مورد بررسي قرار گرفتند. تحليل پاسـخ دهنـده از شركتهای بانکي و بيمه ۴80. برای این مطالعـه پرداختند ميانجي تعهد عاطفي

ر همچنـين تـأثير تعهـد عاطفي به عنان متغي .سـتگي، رابطـه مثبـت بين اخالق سرپرستان و رفتار شـهروندی سـازماني را تأیيـد نمـودهمب

 . ميانجي این رابطه تأیيد گردید

 اعتماد و تعهد سازمانای به تأثير رهبری اخالقي مدیران بر فضيلت سازماني معلمان با ميانجيگری ( در مطالعه0795پي و ملکيان)نيک

همبستگي با استفاده از الگوی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزئي  -سازماني پرداختند. روش مطالعه بصورت پژوهشي توصيفي

امي كه نگسبک رشد رهبری اخالقي با فضيلت سازماني رابطه معناداری دارد؛ این رابطه به ویژه ه باشد. نتایج مطالعه گویای آن بود كهمي

 شوند از استحکام بيشتری برخوردار است.متغيرهای ميانجي اعتماد سازماني و تعهد سازماني وارد معادله مي

( در مطالعاتشان به بررسي سبک رهبری خدمت گزار در ميان مدیران مدارس پرداختند. جامعه آماری 0797غالمي  و شيربيگي )

دهد نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج مطالعاتشان نشان مي 037سنندج  بود كه تعداد تحقيق تمامي دبيران دبيرستانهای شهرستان 

 کیه ب رانیخدمتگزار بودن مد زانيدر م يو درون يرونيب یها مؤلفه ن،يهمچندانند. گزار بودن مدیران را باال ميكه اكثر دبيران ميزان خدمت

د فاق يغرب شمندانیمورد نظر اند یرهبر دیمشخص گرد يو اســام يمحققان غرب دیمتگزار از دخد یرهبر ابعاد ســهیاندازه مؤثرند. با مقا

تخصص،  ،یيخود بوده و در كارا انيجمع اطراف در افراد نیتر كامل شهيرهبران هماسالم است. در  يخدمتمدار اســام یرهبر یهايژگیو

                                                           
12 . Shin 
13 . Sheraz 
14 . Anwar and al 
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م و نسبت به مرد ينسبت به عدالت، اقامه حق، مهربان عاده ا یال فوق تيحساسالمي اس یرهبرسرآمد بودند. در يتعهد و خصائل انسان مان،یا

 .شوديو حقوق آنها مشاهده م تيشخص شمردن محترم

( د رتحقيقي تحت عنوان تعيين رابطه بين سبک رهبری و اعتماد سازماني با عدالت سازماني برای 0789شفيع پور مطلق و همکاران)

نفر به طور تصادفي برای پژوهش انتخاب  شد به طور كلي نتایج پژوهش نشان ميدهد كه  767پرداختند. تعداد آموزش و پرورش اصفهان 

كند. بر اساس ضریب بتا، به ازای یک واحد افزایش سبک رهبری ميزان درصد واریانس عدالت را تبيين مي ۲8سبک رهبری تحولي به تنهایي 

 كند.درصد واریانس عدالت تعاملي را تبيين مي 5ن  اعتماد به سازمان به تنهایي یابد همچنيواحد افزایش مي 58۲/1عدالت 

 

 روش تحقيق .2
يوه ش باشد. ها، توصيفي همبستگي ميها، ميداني و از جهت تحليل دادهاین تحقيق از نظر هدف، كاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده

و بخشي از اطالعات بصورت پيمایشي  داخلي و خارجي  نشریات  و زم كتابخانهبخشي ازاطالعات ال باشد كه گردآوری اطالعات ميداني مي

حجم  باشد.نفر مي ۴5۴كه  باشد. ميدر شهرستان سبزوار مدارس آموزش و پرورش كليه مدیران جامعه آماری شامل  .ه استشد گردآوری

پرسشنامه مورد استفاده در این استاندارد  .تعيين گردیدنفر  051با استفاده جدول مورگان مدارس آموزش و پرورش مدیران نمونه از ميان 

 و كامرون استاندارد از پرسشنامه سازماني فضيلت و برای (LSQ) بالنچارد و هرسي رهبری هایاز پرسشنامه  استاندارد سبکباشد مي

گزارش شده  38/1و  35/1از طریق آلفای كرونباخ محاسبه استاندارد یهاقبالً ضریب پایایي پرسشنامهستفاد شده است كه ا ۴11۲ همکاران

 ها مياین پرسشنامهدرصد بدست آمد كه بيانگر پایایي قابل قبول بودن 80/1و   39/1 هاضریب پایایي این پرسشنامهدر این پژوهش  ، است

 نقش سبک رهبری مدیران برو معادله رگرسيون با استفاده ضریب همبستگي پيرسون  ها اطالعات بدست آمده از پرسشنامه . در ادامهباشد

 فضيلت سازماني در كليه مدارس آموزش و پرورش) مورد مطالعه شهرستان سبزوار( مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.

 

 اطالعاتتجزیه و تحليل  .3

 . آمار توصيفی3-1
و سابقه خدمت متغيرهای را نشان مي دهد. كه نتایج آمار توصيفي ترتيب نتایج حاصل از خصوصيات آماری سن، تحصيالت، جنسيت 

 باشد:به شرح زیر مي

-70درصد، بين ۴.3سال حدود 71-۴5دهد كه بين( نشان مي0-۲باشد، كه جدول )یکي از متغيرهای مورد مطالعه سن مي الف(سن:

 -50درصد،01سال درصد 51-۲6درصد،  ۴۲.3سال حدود ۲5-۲0درصد، بين  ۴9.7سال حدود  ۲1-76درصد، بين  ۴1.1سال حدود  75

باشد. سال مي ۲1-76ها مربوط به سن باشد. بيشترین فراواني پاسخ دهندگان به پرسشنامهدرصد مي ۲سال  61-56درصد، 0۴سال  55

 د.باشسال مي ۲5الي  ۲0باشد بطور متوسط سن پاسخ دهندگان بيندرصد است كه بيانگر این مطلب مي 7.3۲ميانگين بدست آمده برابر 

 سن یفراوان -1 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد  6۴.3دهد؛ كه ( نشان مي۴-۲( مشخص شده است. جدول )0(مرد و زن)۴جنسيت مدیران در این مطالعه بين ) :جنسيتب(

باشد كه بيانگر این درصد مي0.67درصد را بانوان تشکيل داده است. ميانگين بدست آمده  73.7ها  آقایان و ازپاسخ دهندگان به پرسشنامه

 .باشندمرد مي (شهرستان سبزواررسشنامه )مدیران آموزش پروش  است بيشتر پاسخ دهندگان به پ

 
 

 انحراف معيار ميانگين فراواني تجمعي درصد فراواني تعداد سن

 سال ۴5-71

 سال 75 -70

 سال ۲1 -76

 سال ۲0-۲5

 سال ۲6-51

 سال 50-55

 سال56-61

۲ 

۴6 

۲۲ 

73 

05 

08 

6 

۴.3 

03.7 

۴9.7 

۴۲.3 

01.1 

0۴ 

۲ 

۴.3 

۴1.1 

۲9.7 

3۲.1 

8۲.1 

96.1 

011.1 

7.3۲ 0.۲5۲ 
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 تيجنس یفراوان -2جدول

 انحراف معيار ميانگين                فراواني تجمعي           تعداد                فراواني                       جنسيت     

 مرد

 زن

9۲ 

56 

6۴.3 

73.7 

6۴.3 

73.7 
0.67 1.۲8 

 

ميانگين بدست آمده  ( مشخص شده است.۲( الي دكتر )0در این مطالعه سطح تحصيالت مدیران بين دیپلم) پ(سطح تحصيالت: 

باشد كه بيانگر این هست؛ سطح تحصيالت بيشتر مدیران مورد مطالعه مي 7.68از سطح تحصيالت مدیران پاسخ دهندگان به پرسشنامه 

باشند.كمترین سطح تحصيالت مدیران مورد مطالعه كارشناسي و بيشترین سطح تحصيالت كاركنان مدیران مورد مطالعه كارشناسي ارشد مي

 ها بيانگر این است؛ دیپلم صفر درصد، فوق دیپلم صفرد درصد، كارشناسيدهندگان به پرسشنامهباشد . فراواني سطح تحصيالت پاسخدكترا مي

 درصد است. ۴د و دكتر درص 6۲درصد، كارشناسي ارشد 7۲

 رانیمد التيتحص تيوضع يفراوان -0 جدول

 فراواني                         درصد فراواني         فراوان تجمعي         ميانگين          انحراف معيار

 دیپلم

 فوق دیپلم

 كارشناسي

 ارشدكارشناسي 

 دكترا

1 

1 

50 

96 

7 

1 

1 

7۲ 

6۲ 

۴ 

1 

1 

7۲ 

98 

011 

7.68 519/1 

 

 ۴.3سال حدود  5 -0دهند. بين ها را نشان مي( فراواني سابقه فعاليت پاسخ دهندگان به پرسشنامه۲-۲جدول ): سابقه خدمت ت(

باشد. ميانگين درصد مي ۴۲.3سال حدود  ۴1-06درصد، بين  ۴۲.3سال حدود  05 -00درصد؛ بين  6۲.3سال حدود  01-6درصد؛ بين 

 .سال است 05-00دهندگان به پرسشنامه بين درصد است كه بيانگر این است؛ بطور متوسط ميانگين پاسخ ۴.68بدست آمده برابر 

 رانیمد خدمت سابقه تيوضع یفراوان  -2 جدول

 معيار انحراف ميانگين فراوان تجمعي درصد فراواني فراواني سابقه خدمت

 سال 0-5

 سال 6-01

 سال 00-05

 سال06-۴1

 سال ۴0-۴5

۲ 

93 

73 

0۴ 

1 

۴.3 

6۲.3 

۴۲.3 

8 

1 

۴.3 

63.۲ 

9۴ 

011 

1 

۴.68 1.63۴ 

 

 . آمار استنباطی4
برای آزمون  در این پژوهش ها است.، نرمال بودن توزیع دادهو رگرسيون های استفاده از مدل ضریب همبستگيیکي از پيش فرض

تحقيق   متغيرهای داد كه اسميرنوف نشان -نتایج آزمون نرماليتي كولموگوروف  .شوداسميرنوف استفاده مي -نرماليتي از آزمون كولموگوروف

 .نرمال هستند يسازمان لتيفضو   رانیمد یسبک رهبر

و   رانیمد یسبک رهبر نيب رابطهبررسي  متغيرها پرداخته مي شود. برایدر این بخش تحقيق به بررسي همبستگي بين  بخش اول: 

 باشد:به شرح زیر مي كنيم.ضریب همبستگي استفاده مياز  يسازمان لتيفض
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 یسازمان لتيفض و رانیمد يرهبر سبک رابطه یبررس -2 جدول

بوده و این سطح از حداقل سطح معني داری  111/1پيرسون  rداری آزمون گردد سطح معنيمالحظه مي (۴)چنانچه در جدول شماره

 نيب داری و مثبتباشد. پس رابطه معنيدرصد مي۲67/1محاسبه شده كه پيرسون  rهمبستگي كوچکتر بوده و نيز با توجه به ضریب 15/1

 وجود دارد. (شهرستان سبزوارمدارس آموزش و پرورش  هي)در كل يسازمان لتيو فض یسبک رهبر

رستان شهمدارس آموزش و پرورش  هيدر كل يسازمان لتيو  فض رانیمد یسبک رهبر تأثير بينبرای بررسي در بخش دوم  بخش دوم: 

 باشد:زیر مي(۴جدول )از معادله رگرسيون استفاده گردیده است كه به شرح  (سبزوار

 هيفرض انسیوار ليتحل-3 جدول

 

توان چنين ادعا نمود كه باشد، ميمي 111/1داری آزمون مربوطه برابرگردد كه سطح معني( مالحظه مي7شماره ) چنانچه در جدول

كه عبارت است از نسبت تغييرات  2Rدار مي باشد. با توجه به ضریب تشخيص معني 99/1سطح اطمينان یا  15/1آزمون فوق با خطای كمتر 

مدارس  هي)در كل يسازمان لتيفض درصد۲67/1توان بيان نمود كه باشد. ميدرصد مي۲67/1به تغييرات كل،  xتوضيح داده شده توسط متغير 

درصد است. 015/۴. مقدارتوربين واتسون بدست آمده برابرگرددتبيين مي رانیمد یسبک رهبر توسط (ماقیآموزش و پرورش منطقه چاراو

 درصد قرار دارد بنابراین، بين متغيرهای ضریب خود همبستگي وجود ندارد.  5/۴تا 5/0چون مقدار توربين واتسون بدست آمده بين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يسازمان لتيفض رانیمد یسبک رهبر 

 رانیمد یسبک رهبر

 ۲67/1 0 پيرسون rضریب همبستگي 

 111/1  (sigطرفه ) ۴سطح معناداری 

 051 051 تعداد

 يسازمان لتيفض

 0 ۲67/1 پيرسون rضریب همبستگي 

  111/1 (sigطرفه ) ۴سطح معناداری 

  051 تعداد

 خطای استاندارد دوربين واتسون
 شدهتعدیل  ضریب تشخيص
ΔR 

 R (2R)ضریب تشخيص 

015/۴                   067/۲                     ۴19/1                         ۴0۲/1                    ۲67/1 

 سطح

 معني داری
 سطح اطمينان

F 
 

ميانگين 

 مربعات
 مجموع مربعات

درجه 

 آزادی

منبع 

 تغييرات

111/1 99/1 

785/۲1 

 رگرسيون 0 17۲/311 17۲/311

 آزمون:نتيجه 

 0Hتأیيد فرضيه 

 باقيمانده 0۲8 ۲66/۴565 77۲/03

 كل 0۲9 511/7۴65 
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 نتایج و پيشنهادات
ده . ضریب همبستگي محاسبه شجود داردورابطه  يسازمان لتيو  فض رانیمد یسبک رهبر نيبها نشان دادند كه نتایج تجزیه و تحليل

جود وسبزوار  شهرستانمدارس آموزش و پرورش  هيدر كل يسازمان لتيو فض رانیمد یسبک رهبر نيبداری رابطه معني ؛بيانگر این است

 واحد در137/0یابد، بطور متوسط باعث افزایشافزایش ميیک واحد  رانیمد یرهبرسبک وقتي نشان داد ؛معادله رگرسيون نتایج   دارد.

 باشد.و از لحاظ آماری مورد تأیيد مي خواهد شدشهرستان سبزوار مدارس آموزش و پرورش  هيدر كل يسازمان لتيفض

مطالعاتشان در  (079۴كریزی و موسوی)عربشاهي (،0797غالمي و شيربيگي ) (،۴10۴) انور و همکاران ،(۴115كروسلي و هاگهوس )

 همبستگي با فضيلت سازماني سبک رهبرینشان داد كه؛ بين  مطالعاتشان نتایجها پرداختند و در فضيلت سازمانبه بررسي نقش سبک رهبری

يوه شاز آنجایي دیگر  .راستا با مطالعات انجام شده استنتایج بدست آمده نيز در این  تحقيق همسو و هم .مثبت معناداری وجود دارد یرابطه

افزایش  فضيلت سازماني در جهت گردد پيشنهاد ميباشد. نيز شيوه مدیریت آمرانه مي شهرستان سبزواردر مدارساداره  مدیریت كنوني

 ماتيدر اتخاذ تصممدیران كه در آن سهم  ،يمشاركت یرهبر سبک تيماهاینکه  ليبه دل شود.مدارس از سبک های رهبری مشاركتي استفاده 

و چشم انداز  ،يميت یريادگی ،ينقش دارند از جمله كار گروه ي مدارسسازمان فضيلتكه در  یياست، مؤلفه ها ادیو مشاركت در همه امور ز

 يمعو حل مسائل به صورت ج يميو ت يكار گروه جیترو اب ،يمشاركت یخواهد شد. رهبر تیشکل گرفته و تقو يسازمان نيدر چن زيمشترک ن

 دارد. يسازمانفضيلت را بر  ريتأث نیشتريب یيو شورا
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