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 ده چکی

و طرح پژوهش همبستگي از نوع تحليل  روش اجراي اين پژوهش توصيفي )غيرآزمايشي(  

ودند که ( بنفر 056)مان مدارس شهرستان نهاوند معل هيکلجامعه آماري پژوهش معادالت ساختاري است. 

هاي نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه عنوانبهنفر از آنان  242گيري تصادفي با استفاده از روش نمونه

متخصصان و  ازنظرهاي مربيگري پاسخ دادند. روايي پرسشنامه با استفاده مديريت مشارکتي و صالحيت

جهت : وتحليلتجزيهشد.  تائيدنين پايايي آن با استفاده از روش آلفاي کرانباخ تحليل عاملي تأييدي و همچ

ادالت ساختاري و تحليل مع SPSSافزار يل توصيفي، تحليل همبستگي با نرمهاي تحلها از روشتحليل داده

 تيريبر مد يگريمرب يهاتيصالح تأثيرنتايج نشان داد که  است شدهاستفادهPLS افزارمبا استفاده از نر

 تيو صالح يياجرا تيصالح ،يصالحت سازمان ،يعموم تيصالح تأثير مثبت و معنادار است. يمشارکت

شاخص برازش  ي،فرع هايهيآزمون شده فرض يالگو يبرامثبت و معنادار است.  يمشارکت تيريبر مد يهارتم

 يناسب الگوشاخص برازش نشانگر برازش م نيا براي آمدهدستبه مقدار که آمد دست به GOF ،06/6مطلق 

 آزمون شده است.
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 همقدم
هاي رفتار سازماني در اداره امور عمومي ها و بازکاويمشارکت از مباحث اساسي در بررسي

شارکت م (.Bucur, 2016)است  يبه اهداف سازمان يابيعوامل دست ترينمهماز  يکاست؛ و ي

 درواقعگيرد. صورت مي وپرورشآموزشه از طريق يک نظام فکري است که استقرار آن در جامع

ناپذير فرآيندي دائمي و جدائي صورتبهه مستقر گشت وپرورشآموزشفرهنگ مشارکت بايد در 

اگر در مديريت منابع انساني به  (.Rajabi Farzad and Eghbalpour, 2012)از مدرسه درآيد 

جهت توانيم زمينه الزم را دمحوري اداره امور خارج شويم، ميت مشارکت رفته و از نظام خوسم

مديريت  (.Pacheco and Lange, 2010) پديدآوريمتفاوتي منابع رشد، ابتکار و جلوگيري از بي

 مشارکتي به معناي مشارکت اشخاص مناسب، در زمان مناسب و براي اجراي کار مناسب است

(Emami Bafrati, 2016.)  نتايج تحقيق پژوهشگران(Chatzoglou and Chatzoudes, 2018) 

ت کار، کاهش تعارض و کيفي باال رفتنداللت بر آن دارد که مشارکت سبب افزايش بازدهي، 

افزايش بازدهي خواهد  نهايتاًکاري و و کم تأخيرفي نظير غيبت از کار، هاي منکاهش مقاومت

 مؤثرتريهاي بلند بايد گام وپرورشآموزششارکت در امر مهم مشد. و براي نهادينه شدن 

-و اين مي (.Tousi, 2007)باشد هم يک نياز و هم يک ضرورت جدي ميبرداشته شود و اين 

 تواند به شايستگي، صالحيت و مربيگري مديران وابسته باشد.

هداف و مقاصد مربيگري يعني فرايند همراهي و حمايت مستمر در جهت استوار ماندن در ا

تر ها، مراحل يادگيري و از همه مهمکردن انجام فعاليتتر هنر تسهيلخود و به عبارتي ساده

 ,Cox, Bachkirova) مداوم بر پيشرفت و رشد متربي تمرکز دارد طوربهپيشرفت فرد است که 

and Clutterbuck, 2016).  را جهت ، رابطه حمايتي است که مربي زمينه نوعيبهاين رويکرد

 هايآموزشهر فرد متخصص و توانمندي با کسب  وشود. موفقيت طرف مقابل خود متعهد مي

 .(Agarwal, Angst and Magni, 2009) دتواند به يک مربي تبديل گردالزم در اين زمينه مي

 نقش و کانوني بودن به توجه با همچنين و مديران مدارس مؤثر نقش اهميت و به توجه با

درآيد اهداف  به رسيدن و وظايف انجام و گسترده، هايآموزش و خدمات ارائهمدارس در 

(Rajabi Farzad and Eghbalpour, 2012) هاي هدف اين پژوهش تحليل نقش صالحيت

 و گسترش آگاهي تکنولوژي، سريع ايپيشرفتهمربيگري مديران در مديريت مشارکتي است. 

حقوق  از مردم آگاهي و ارتباطات گسترش دانش، سطح افزايش نتيجه که مردم انتظارات

 ساير با رقابت همچنين و مردم به پاسخگويي تعهد مدارس به و باشدمي خودشان اجتماعي

 براي را ناپايداري و پيچيده بسيار محيطي وضعيت همه و همه بهتر، خدمات جهت ارائه مدارس
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 در بتوانند مدارس اينکه براي. (Sparrow and Otaye, 2015)است  آورده پديد اين سازمان

 خود مأموريت و دهند نشان العملعکس موقعبهخود  پرتنش محيط برابر در پويا سازماني مقام

با  اختياردارند که در انساني هايسرمايه تجربه و توان از بتوانند است الزم سازند، عملي را

گيري مديران مدارس از بهرهامر رسد راهکار اين بگيرند. و به نظر مي بهره مديريت مشارکتي

گذشت چند دهه از اجراي مديريت مشارکتي در مدارس،  باوجود هاي مربيگري است.صالحيت

شده است. مدرسه مشارکتي در موجب تضعيف توان بالقوه مديريت زيادي مشکالت در کشور ما 

 دان حمايتفقو  مقاومت (Jarvis, 2002) اجراي ضعيفاز:  اندعبارتاين مشکالت  ترينمهمکه 

(Ebrahimi, 2019). سرمايه و وپرورشآموزشهاي بزرگي چون مشارکت در سازمان اگرچه ،

هاي افراد، نه از استعدادها، نيروها و مهارتتوان قوي براي مديريت است که با استفاده بهي

ه در جامع متأسفانه؛ (Izadpanah, 2012)بخشد را سامان مي سازمانيدرونمشکالت بسياري از 

وري و کارايي مدارس ما پاسخ مناسبي به مشارکت کارکنان نشده و اين عامل اصلي کاهش بهره

نشان  (Rajabi Farzad and Eghbalpour, 2012). تحقيقات (Emami Bafrati, 2016)است 

يکي از نيازهاي مهم انساني طبق  چراکهمندند؛ ن به مشارکت در امور مدرسه عالقهداده که دبيرا

درباره  (Emami Bafrati, 2016)مازلو، احساس احترام و مفيد بودن است. تحقيقي ديگر  نظريه

اعتقادي  60/6 وپرورشآموزشنمونه آماري از مديران در  106مشارکت نشان داده که از ميان 

بايد مشارکت  کهدرحالياند. حد نظرخواهي و مشورت نيز نداشته به مشارکت کارکنان در

باشد. زيرا بيشتر کارکنان اين سازمان از  داشتهآموزشي جايگاه ويژه  مؤسساتکارکنان، در 

با مدير يا باالتر از او قرار دارند و از سوي ديگر، ماهيت آموزشي و  سطحهمتجربه  -سطح علمي

شده با توجه به موارد بيان طلبد.جويانه را مياين سازمان، وجود مديريتي مشارکتاي در حرفه

 مديران مربيگري هايصالحيت است که آيا سؤالپاسخ به اين  درصدد ن پژوهشمحقق در اي

در ايران و در  تاکنوندارد ؟يا خير؟ پژوهشي که  تأثير مشارکتي مديريت مدارس روي

  به آن پرداخته نشده است. وپرورشآموزش

 مبانی نظری

 دموکراسي، تئوري در توانمي را مشارکتي مديريت فکري مباني مشارکتی: مدیریت

 ,David and Kudva)يافت مديريت گرايانهانسان و کالسيک تئوري در و سوسياليستي تئوري

 و امور تمامي در افراد کليه مساوي مشارکت دموکراسي، تئوري اصلي ارکان از يکي (.2009

 مشارکت معناي به مشارکتي مديريت (.Badgaiyan and Verma, 2015) است هاگيريتصميم

 و ارادي داوطلبانه، است. مشارکتي مناسب کار انجام براي و مناسب زمان در مناسب، افراد
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 در و کند کمک گروه هايهدف تحقق به که کندمي تشويق را شخص درگيري اين که آگاهانه

 هدف دو مشارکتي مديريت (.Anderson, 2013)شود  سهيم هاآن پيامدهاي و هامسئوليت

 که افرادي طلبيدن ياري به و انساني هايارزش به نهادن ارج ،نخست: کندمي دنبال را عمده

 همين کمک به شدهتعيين پيش از هايهدف به رسيدن دوم،. اندارتباط در سازمان با نوعيبه

 باشد:زير مي مؤلفهمشارکتي شامل چهار  مديريت (Dagley, 2010) افراد

 و ترمنسجم هايبرنامه موجب ريزيبرنامه در کارکنان مشارکت :1ريزيبرنامه در مشارکت

 بيشتري تعهد آن اجراي براي پذيرندمي بهتر را هابرنامه اين افراد و شد خواهد تريکامل

 در و تعارض ابهام ميزان از و کنندمي پيدا اهداف از تريدقيق درک کارکنان داشت، خواهند

حل  و گيريتصميم در مشارکت (.Bucur, 2016) شودمي کاسته هابرنامه اجراي هنگام هانقش

 نفوذ صاحب شود،مي اتخاذ که هاييتصميم در سازمان اعضاء آن در که آنست منظور :2مسئله

 شودمي اين سبب :6نظارت و کنترل در مشارکت (. Vermaand Badgaiyan ,2015)هستند 

 نياز چنانچه آن، رفع براي و يابند آگاهي هاکاستي به گرفته، صورت امور ارزيابي ضمن کارکنان

 مشارکت براي سازمان مديريت تشويق :4اجرا در مشارکت شوند. قدمپيش باشد خود تغيير به

 کارکنان بين در همدلي حس و گروهي روحيه آمدن وجود به موجب امور انجام در کارکنان

 .(Asefi, Hamidi, Jalali Farahani, and Dehghan, 2009) شودمي

در نوعي رابطه تعاملي است که به افراد  گرييمرب :مربیگریهای ی و صالحیتگریمرب

 آن انجام به قادر خود ازآنچه ترسريع ،شناسايي، هدايت و تحقق اهداف شخصي و شغلي نهيزم

، کار گروهي و ارتقاي حل مسئلهارتباطي،  هايمهارت برافزايشه عالو و کندمي هستند کمک

 ,Beattie, Kim) انجامدمي زياصلي شغل ن هاييهاي فردي به توسعه شايستگيتوانمند

2014, Hamlin and Ellinger Hagen, Egan,). شامل مربيگري 5عمومي هايصالحيت :

 ارتباط، برقراري توانايي خود، کامل معرفي توانايي خودآگاهي، ،(رسانيخدمت) خدمتگزاري

 رجوع،ارباب هايسبک با فردي هايسبک نمودن سازگار توانايي احترام، و اعتمادسازي توانايي

 دانش: شامل مربيگري 0سازماني هاياست. صالحيت دادن گوش توانايي گويي وبذله و فکاهت

 فرهنگي. صالحيتبين بينش سياسي، آگاهي ،وکارکسب هوشمندي سازمان، مورد در عملي

                                                             
1. participative planing 

2. participative decision making  

3. participative supervision 

4. participative on the run 

5. general coaching competencies 
6. Corporate coaching competencies 
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 سازمان، اهداف و رسالت آرمان، شناخت رهبري، الگوهاي شناخت: شامل مربيگري 1اجرايي

 تمايالت به توجه: شامل مربيگري تسلط حد در هايمهارت کسب اجرايي. صالحيت شخصيت

 Naderi)است  خطير خيلي هاآن وظيفه دانندمي که مديراني راهنمايي مبتدي، مربيان دروني

Beni, 2016.) 
 طوربهاند. اما شدهاستفادهيکديگر  جايبهري و منتورينگ در خيلي از منابع علمي يگمرب

هاي شغلي کوتاه و خاص برخي محققان هدف از منتورينگ را عالوه بر دستيابي به موفقيت

تر و اجتماعي فرد که موضوعي شخصي-)هدف اصلي مربيگري(، ارتقاي وضعيت رواني مدتميان

دانند. مربيگري و رهبري سازماني نيز تري دارد ميتر بوده و بر زندگي فرد اثرات عميقبلندمدت

هاي مشترکي باشند. اما بر اساس برخي الگوهاي نظري، مربيگري فقط مکن است داراي جنبهم

مدار و رهبري سازماني است )مانند رهبري رابطه هايسبکيکي از رفتارهاي کليدي در برخي 

و  تربلندمدتبرخي تفاوت اصلي اين دو را در کارکردهاي  (.Conger, 2013) رهبري تحولي(

انداز، و هدايت دهي کالن سازماني، خلق چشمآن بر جهت تأکيدرهبري سازماني و  تراستراتژيک

تر از رهبري تر و عملياتيمدتري فرايندي کوتاهيگ، مربتأکيد. با اين دانندميتغييرات سازماني 

است. مربيگري بر جنبه  بررسيقابلري و مديريت نيز يگتواند باشد. تفاوت مربسازماني مي

در مديريت، کارکردهاي ديگري مانند نظارت و  کهدرحاليدارد،  تأکيديادگيري پرورشي و 

 .(Wales, 2002)ت اس تأکيدگيري، و هماهنگي نيز مورد ريزي، گزارشکنترل، بودجه

نيز زندگي و در  کنندهمه اعضاي جامعه دوراني مهم از زندگي خود را در مدرسه سپري مي

 .(Aref Nejad, 2018) گيرندلکرد اين سازمان قرار ميعم تأثيرهاي مختلف تحت صورتبه

هاست آن انساني و مشارکت نيروي عملکرد از متأثر که عملکردشان و مدارس رتيبتاينبه

(Khanifar, Naderi Beni, Ebrahimi, Fayazi and Rahmati, 2019) حساسيت و اهميت 

 هنوز حالينا بامنابع انساني،  ينهزم دربسيار  مطالعات انجام عليرغم و دارد بااليي اجتماعي

در  خصوصبهعوامل مؤثر بر مديريت مشارکتي  موضوع براي آشکاري و روشن مفهوم

شايد مربيگري را نيز بتوان يکي از کارکردهاي مديريت در  است. يافتهنتوسعه وپرورشآموزش

 تواند مربيگري باشدمي هاي مديرانيکي از نقش روازاينهدايت و رشد منابع انساني دانست. 

(Goldman, Wesner and Karnchanomai, 2015).  کامالً  شدهدادهبا توجه به توضيحات 

، توسعه کشور و بهبود برونداد آن، الزم وپرورشآموزشکه براي بهبود وضعيت  شوديممشخص 

ديريت هاي مربيگري الزم مپذير و داراي صالحيتاست نظام آموزشي توسط مديران مشارکت

                                                             
1. executive competence 
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 يمشارکت تيريمد يرو رانيمد يگريمرب يهاتيصالح تأثيرشود. بنابراين پرداختن به موضوع 

 .از اهميت بسيار برخوردار استمدارس 

 پیشینه تحقیق

 رانيمد يستگيشاطراحي الگوي "با عنوان  Ebrahimi (2019) خوددر پژوهش  

 موردنيازهاي ه يکي از شايستگينشان داد ک "يابيجهت استفاده در کانون ارز وپرورشآموزش

، مربيگري است تا بتوانند عملکرد و مشارکت مدرسه و سازمان را وپرورشآموزشمديران در 

 رابطه کل در که بود آن از حاکي جياتن Yazdanpanah (2016) در پژوهشبهبود ببخشند. 

 وجود سايپا خودروسازي شرکت در سازماني يادگيري و مديران مربيگري بين معناداري و مثبت

که مربيگري  کننديمبه اين مطلب اشاره  Sparrow and Otaye (2015) يدر پژوهشدارد. 

 درنهايتمحيطي مشارکت پذير ايجاد کند که  توانديممديريتي  هايشايستگييکي از  عنوانبه

 (2015)وهش نتايج پژ باعث بهبود مديريت منابع انساني و کارايي نيروي انساني باشد.

Badgaiyan and Verma و شرايط ،کريمرباط شهرستان مدارس مديران ازنظر که داد نشان 

 کارگيريبه موانع و باشدنمي مهيا مدارس اين در مربيگري کارگيريبه براي موردنياز الزامات

 Tripathi (2014) .باشدمي متوسط حد از فراتر مدارس اين در مربيگري مديريت مشارکتي و

and Agrawal ي هايستگيشاي متني، هابراي مديران را به صالحيت موردنيازي هاصالحيت

مديران  موردنيازهاي . که يکي از صالحيتدنکنيمي فني تقسيم هايستگيشارفتاري و 

 مربيگري است.

نشان داد که سبک رهبري و  Rajabi Farzad and Eghbalpour (2012)نتايج پژوهش 

، عوامل اقتصادي، آموزش کارکنان، وپرورشآموزشن، ساختار سازماني، نظام راصالحيت مدي

 (2011)پژوهش  دارد. تأثيرعوامل فرهنگي و عوامل فردي بر ميزان استقرار مديريت مشارکتي 

Wallace, Johnson, Mathe and J.Paul پويا مديريتي هاينظام از يکي که است آن از حاکي 

رهبري و  باصالحيتو مدير . است مشارکتي مديريت دارد نسانا توسعه در مهمي نقش که

 انگيزه، روحيه، تقويت سبب همچنين و سازمان و خود تعالي و رشد تواند موجبمربيگري مي

 تأثير"خود با عنوان پژوهش  در Piri (2008) .شود کارکنان مشارکت و کارکنان توانمندسازي

خود  احساس افزايش موجب مربيگري هايدوره که رسيد نتيجه اين به "هاي مربيگريدوره

 مورد در که مطالعاتي طي Wales (2002) شود. پذيريمشارکتانگيزش و  در مربيان سودمندي

 افزايش) دروني رشد باعث هم تواندمي مربيگري نتيجه گرفته است که داشته مربيگري

 وجود و مشارکت، ابراز مديريت، و رهبري توان رشد) بيروني رشد هم و( اطمينان و خودآگاهي
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دهد که نتايج تحقيقات نشان مي .شود( رضايت درنهايت و استرس مديريت ها،تفاوت درک

بوده است و تحقيقات اندکي هم در  وپرورشآموزشمحققان  موردتوجهچنين پژوهشي کمتر 

مديريت است. هنر  شدهانجام تاکنونهاي مربيگري مشارکتي و صالحيتزمينه مديريت

هاي آموزشي اين است که بتواند در مدارس، محيطي مناسب براي معلمان مشارکتي در سازمان

هاي خود را به منصه ظهور برسانند و باعث ها و تواناييبتوانند قابليت هاآنفراهم نمايد تا 

مشارکتي در افزايش بازدهي و کيفيت آموزشي شوند. از طرف ديگر، با اجراي صحيح مديريت

بيشتر  موردپذيرشاحساس کنند که  هاآنتوان انگيزش معلمان را تحريک کرده تا مدارس، مي

احساس احترام به خود، رضايت شغلي و همکاري با مديريت را در  ترتيباينبهمدير هستند. و 

تواند در تدوين برنامه ح مينتايج اين طر (.Pacheco and Lange, 2010)افزايش داد  هاآن

بر شان و مقام انسان در محيط کار و رشد کمي  تأکيد منظوربهجويانه مديريت مشارکتتوسعه 

 هرگاهدهد نشان مي شناختيروانهاي بررسي چراکهافتد.  مؤثرکشور  وپرورشآموزشو کيفي 

-اثر مي هاآنهاي خود را بيابند و در اتخاذ تصميمي که بر سرنوشت مردم فرصت بيان انديشه

دهند و مسئوليت بيشتري را ود، خالقيت و نوآوري بيشتري از خود نشان ميگذارد شريک ش

 پذيرند.مي

 پژوهشهدف 

 .مدارس مشارکتي مديريت روي مديران مربيگري هايصالحيت تأثير مطالعه  

 پژوهشفرضیات 

 .دارد تأثيرهاي عمومي مربيگري مديران بر مديريت مشارکتي مدارس صالحيت -

 .دارد تأثيرربيگري مديران بر مديريت مشارکتي مدارس هاي سازماني مصالحيت -

 .دارد تأثيرهاي اجرايي مربيگري مديران بر مديريت مشارکتي مدارس صالحيت -

 .دارد تأثيرهاي مهارتي مربيگري مديران بر مديريت مشارکتي مدارس صالحيت -

 پژوهش شناسیروش

و طرح پژوهش  روش پژوهش: روش اجراي اين پژوهش توصيفي )غيرآزمايشي(  

همبستگي از نوع تحليل معادالت ساختاري است. در تحقيقاتي که هدف، آزمودن مدل خاصي از 

شود. هاي علي استفاده ميحليل مدل معادالت ساختاري يا مدلروابط بين متغيرها است از ت

 باشد. هدف اين پژوهش از نوع تحقيقات کاربردي مي ازنظر
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معلمان مدارس  هيکل: جامعه آماري پژوهش حاضر گيرينمونهجامعه و نمونه آماري و روش 

باشند. شهرستان نهاوند ينفر م 056که بوده  1630-1636در سال تحصيلي  شهرستان نهاوند

ن جامعه با توجه به مشخص و در دسترس بود که باشديمدرسه در روستا و شهر م 05 يدارا

ا استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه کوکران گيري تصادفي ساده و بآماري از طريق روش نمونه

 نمونه انتخاب شدند. عنوانبهنفر  242تعداد 

 
آوري اطالعات مربوط به ادبيات اطالعات: در اين پژوهش براي جمع ها وگردآوري داده

است و ابزار گردآوري اطالعات  شدهاستفادهاي موضوع و پيشينه پژوهش از مطالعات کتابخانه

هاي مربيگري و صالحيت (Choupani, 2011)هاي استاندارد مديريت مشارکتي پرسشنامه

(Naderi Beni, 2016) 1) ايدرجه 5 طيف ليکرت ها ازگيري پرسشنامهاست. براي اندازه بوده 

باشد، استفاده دهنده بيشترين امتياز ميين کمترين امتياز و عدد پنج نشان( که عدد يک مب5تا 

  شد.
 پرسشنامه هایمؤلفه . 1جدول 

 مربوطه سؤاالت مؤلفه پرسشنامه

 4تا  1 گذاريمشارکت کارکنان در هدف مدیریت مشارکتی

 6تا  5 گيريمشارکت کارکنان در تصميم

 11تا  8 مشارکت کارکنان حل مشکالت

 10تا  12 مشارکت کارکنان در تحول سازماني

 6تا  1 عمومي هايصالحيت های مربیگریصالحیت

 12تا  8 هاي سازمانيصالحيت

 16تا 16 هاي اجراييصالحيت

 22تا  18 هاي مهارتيصالحيت

 

ده از تحليل و در اين پژوهش با استفا تأييدشدهتوسط پژوهشگران  قبالًامه روايي پرسشن

، =33GFI= ،35AGFIهاي بررسي شد. شاخص PLSافزار عاملي تأييدي با نرم

66/6RMSEA= گيري مديريت در اندازه هاسؤالعنادار هريک از مهم و م حاکي از نقش

، =60/6RMSEAاز تحليل عامل تأييدي آمدهدستبههاي مشارکتي است. همچنين شاخص

35/6GFI= ،32/6 AGFI=گيري صالحيتها در اندازهن از برازندگي مناسب مدل با دادهنشا-
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گيري شد. در فاده از آلفاي کرونباخ اندازهگيري نيز با استهاي مربيگري دارد. پايايي ابزار اندازه

 آزمونپيش صورتبهنامه پرسش 66نامه نخست تعداد اين تحقيق براي تعيين پايايي پرسش

هاي مربيگري، به ترتيب اخ براي مديريت مشارکتي و صالحيتتوزيع گرديد ضريب آلفاي کرونب

  محاسبه شد.826/6، و 840/6برابر با 

 مربیگری هایصالحیت شدهاستخراجکیبی و میانگین واریانس پایایی تر . 2جدول 

 cρ AVE α متغیر / شاخص

 80/6 55/6 32/6 صالحيت عمومي

 65/6 56/6 83/6 صالحيت سازماني

 81/6 56/6 86/6 صالحيت اجرايي

 86/6 50/6 86/6 صالحيت مهارتي

 مشارکتی مدیریت شدهاستخراجپایایی ترکیبی و میانگین واریانس  . 3جدول 

 cρ AVE α متغیر / شاخص
 88/6 66/6 31/6 گذاريهدف

 36/6 86/6 36/6 گيريتصميم

 36/6 68/6 36/6 حل مشکالت

 85/6 02/6 83/6 تغيير و تحول سازماني

 

( و ميانگين واريانس α(، آلفاي کرونباخ )cρنتايج پايايي ترکيبي ) 6و  2جداول 

دهد. پايايي ترکيبي و ضريب آلفاي را نشان مي( متغيرهاي پژوهش AVE)  شدهاستخراج

 شدهاستخراجباشند و متوسط واريانس  6/6کرونباخ جهت بررسي پايايي هستند که بايد باالي 

باشد اين امر به معناي آن است که سازه مورد  5/6شاخص بررسي روايي است که بايد باالي 

کند. همچنين نتايج نشان را تبيين مي درصد و يا بيشتر واريانس نشانگرهاي خود 56نظر حدود 

عاملي  خودشان دارند و حداقل فاصله بين بار برسازهها بيشترين بار عاملي را داد که تمامي گويه

هاي پژوهش از روايي دهد سازهباشد که نشان ميمي 1/6مربوط به سازه خودشان بيش از 

مربوط به بررسي مالک دوم  نيز نتايج 4واگرايي مناسبي برخوردار هستند. در جدول 

 .اندشدهگزارش
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 هر یک از متغیرها شدهاستخراجماتریس همبستگی و جذر میانگین واریانس  .4جدول  

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

        11/0 . صالحیت عمومی1

. صالحیت 2

 سازمانی

**86/6 71/0       

      74/0 06/6** 86/6** . صالحیت اجرایی3

     77/0 56/6** 52/6** 68/6** هارتی. صالحت م4

    12/0 0/6** 54/6** 56/6** 53/6** گذاری. هدف5

   81/0 3/6** 5/6** 46/6* 42/6** 55/6** گیری. تصمیم6

/06** 3/6** 0/6** 51/6** 55/6** 05/6** . حل مشکالت7

6 
84/0  

. تغیر و تحول 8

 سازمانی

**56/6 **44/6 **50/6 **5/6 **0/6 **5/6 **50/6 73/0 

 باشندمی شدهاستخراجماتریس همبستگی جذر میانگین واریانس  توجه: اعداد روی قطر

*p<0.05, **p<0.01 

 

تمامي متغيرهاي پژوهش بيشتر از  شدهاستخراججذر ميانگين واريانس  4با توجه به جدول 

وايي واگرا متغيرهاي با متغيرهاي ديگر است. بنابراين مالک دوم بررسي ر هاآنهمبستگي 

ماتريس همبستگي براي بررسي رابطه بين  زيرقطرپژوهش برقرار است. عالوه بر اين اعداد 

 است.   شدهگزارشمتغيرها 

-يل توصيفي، تحليل همبستگي با نرمهاي تحلها از روشجهت تحليل داده: وتحليلتجزيه

 است. شدهاستفادهPLS افزارمادالت ساختاري با استفاده از نرو تحليل مع SPSSافزار 

 هاتحلیل یافته
 5پردازيم. در جدول هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش ميدر اين قسمت به ارائه شاخص  

گر پراکندگي هاي ميانگين و انحراف استاندارد متغيرها نشان. شاخصاندشدهارائهها اين شاخص

 باشند. رمال بودن توزيع ميگر نهاي چولگي و کشيدگي نشانها و شاخصمناسب داده
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 های توصیفی متغیرهای پژوهش: شاخص5جدول 

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

 n کشیدگی چولگی

16/4 صالحيت عمومي  28/6  03/6 16/6 242 

16/4 صالحيت سازماني  28/6  60/6- 660/6 242 

12/4 صالحيت اجرايي  64/6  211/6- 165/6 242 

12/4 صالحيت مهارتي  62/6  235/6- 620/6- 242 

10/4 گذاريهدف  61/6  82/6 46/6- 242 

12/4 گيريتصميم  63/6  82/6 46/6- 242 

16/4 حل مشکالت  60/6  06/6 601/6 242 

12/4 تغيير و تحول سازماني  64/6  205/6 546/6- 242 

 

-نرم وش تحليل معادالت ساختاري بابراي بررسي روابط علي ميان متغيرهاي پژوهش از ر

هاي پژوهش، از روش حداقل مجذورات جزئي براي استفاده شد؛ و با توجه به فرضيه PLSافزار 

از  PLS درروشهاي پژوهش برآورد الگو استفاده شد. آزمون الگوي ساختاري پژوهش و فرضيه

 Pacheco and)پذير است نامکا R2طريق بررسي ضرايب مسير )بارهاي عاملي( و مقادير 

Lange, 2010.) زير نمونه( براي محاسبه مقادير آماره  242استراپ )با همچنين از روش بوتT 

تعيين سهم هر يک از داري ضرايب مسير استفاده شد. ضرايب مسير براي جهت تعيين معني

 R2گيرند و مقادير قرار مي مورد استفادهبين در تبيين واريانس متغير مالک متغيرهاي پيش

بين است. عالوه برآن از ضريب ده متغير مالک توسط متغيرهاي پيششيننشانگر واريانس تبي

Q2 بيني متغيرهاي وابسته از روي متغيرهاي مستقل براي بررسي توانايي پيش 1گيسر-استون

 (.Bucur, 2016)بيني است ثبت اين ضريب نشانگر توانايي پيشاستفاده شد. مقادير م

 

                                                             
1. Stone – Giesser  
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 الگوی آزمون شده پژوهش  .1شکل 

 است. با  داده شدهمدل کلي آزمون شده رابطه بين متغيرهاي پژوهش نشان  1ر شکل د

گري مديران مدارس روي مديريت مشارکتي مثبت و هاي مربيصالحيت تأثيره اين شکل توجه ب

 . واريانس تبيين شده هستند معنادار است. اعداد داخل دايره

 
 ضرایب تی الگوی آزمون شده پژوهش. 2شکل 

 ±30/1است. ضرايب تي باالي  شدهگزارشضرايب تي براي مسيرهاي پژوهش  2 در شکل

 61/6در سطح  ±58/2باشند و ضرايب تي باالتر از دار ميمعني 65/6در سطح  ±58/2تا 

برآورد ضرايب مسير و  8معنادار نيستند. در جدول  30/1دار هستند. ضرايب تي کمتر از معني

-مي تائيدابراين فرضيه اول پژوهش است. بن شدهگزارشپژوهش واريانس تبيين شده متغيرهاي 

  شود.

 ضرایب مسیر و  واریانس تبیین شده :6جدول 

 واریانس تبیین شده ضرایب مسیر متغیرها

 به روي مديريت مشارکتي از:

 هاي مربيگريصالحيت

 
**062/6 

 

60/6 

*p<0.05, **p<0.01 
هاي مربيگري بر مديريت صالحيت تأثيرشود مالحظه مي 0که در جدول  طورهمان

درصد واريانس مديريت مشارکتي  60، 0مشارکتي مثبت و معنادار است. با توجه به جدول 

اعتبار اشتراک و حشو متغيرهاي پژوهش را نشان  3شود. جدول توسط مدل پژوهش تبيين مي

مثبت هستند که تمام مقادير اعتبار اشتراک  شودميکه در جدول مشاهده  طورهماندهد. مي

 باشند.مدل پژوهش حاضر مي قبولقابلکيفيت مناسب و  دهندهنشان
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 اعتبار اشتراک و حشو متغیرها. 7جدول 

 CV- Redundancy CV- Communality متغیرهای پژوهش

 561/6 561/6 صالحيت عمومي

 566/6 566/6 صالحيت سازماني

 506/6 506/6 صالحيت اجرايي

 854/6 854/6 صالحيت مهارتي

هاي هاي برازش مدلهاي مدل پژوهش از شاخصجهت نشان دادن اعتبار يافته درنهايت

ها استفاده شد. مقادير مثبت اين شاخص جزييمعادالت ساختاري به روش حداقل مربعات 

که در  طورهمانباشند. گيري و ساختاري ميمدل اندازه قبولقابليت مناسب و نشانگر کيف

شود مثبت بودن مقادير اعتبار اشتراک و اعتبار حشو براي تمامي متغيرها ه ميمشاهد 6جدول 

در  باشد.گيري و ساختاري ميمدل اندازه قبولقابليت مناسب و در پژوهش حاضر نشانگر کيف

دست آمد که مقدار به GOF ،02/6شده شاخص برازش مطلق پژوهش حاضر براي الگوي آزمون

مقادير  شده است.نشانگر برازش مناسب الگوي آزمون دست آمده براي اين شاخص برازشبه

 بيانگر کيفيت مناسب مدل هستند.  65/6باالتر از 

است. با توجه به  مدل آزمون شده رابطه بين متغيرهاي پژوهش نشان داده شده 6در شکل 

ازماني، صالحيت اجرايي و صالحيت مهارتي بر صالحيت عمومي، صالحت س تأثيراين شکل 

صالحيت بر مديريت مشارکتي مثبت و معنادار  تأثيرمديريت مشارکتي مثبت و معنادار است. 

 واريانس تبيين شده هستند.  است. اعداد داخل دايره
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 الگوی آزمون شده پژوهش . 3شکل 
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 ضرایب تی الگوی آزمون شده پژوهش. 4شکل 

 ±30/1است. ضرايب تي باالي  شدهگزارشيب تي براي مسيرهاي پژوهش ضرا 4در شکل 

 61/6در سطح  ±58/2باشند و ضرايب تي باالتر از دار ميمعني 65/6در سطح  ±58/2تا 

آورد ضرايب مسير و بر 8معنادار نيستند. در جدول  30/1دار هستند. ضرايب تي کمتر از معني

 است.  شدهگزارششده متغيرهاي پژوهش واريانس تبيين

 ضرایب مسیر و  واریانس تبیین شده. 8جدول 

 شدهواریانس تبیین ضرایب مسیر متغیرها

 به روی مدیریت مشارکتی از:
 صالحيت عمومي

 صالحيت سازماني

 صالحيت اجرايي
 صالحيت مهارتي

 
**23/6 
*12/6 

**16/6 
**64/6 

 
46/6 

*p<0.05, **p<0.01 
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صالحيت عمومي، صالحت سازماني،  تأثيرشود مي مالحظه 8که در جدول  طورهمان

صالحيت اجرايي و صالحيت مهارتي بر مديريت مشارکتي مثبت و معنادار است. با توجه به 

شود. براي الگوي آزمون درصد مديريت مشارکتي توسط مدل پژوهش تبيين مي 46، 8جدول 

دست آمده ه مقدار بهدست آمد کبه GOF ،06/6هاي فرعي شاخص برازش مطلق شده فرضيه

 65/6مقادير باالتر از  شده است.نشانگر برازش مناسب الگوي آزمون براي اين شاخص برازش

 بيانگر کيفيت مناسب مدل هستند.

 های پژوهشنتایج آزمون فرضیه . 1جدول 

 رد فرضیه فرضیه تائید هافرضیه

معناداري  تأثير ري مديران روي مديريت مشارکتي مدارسهاي عمومي مربيگصالحيت
 دارد.

 - شد تائيد

 تأثيرمديران روي مديريت مشارکتي مدارس ري مربيگهاي سازماني صالحيت

 معناداري دارد.
 - شد تائيد

معناداري  تأثيرمديران روي مديريت مشارکتي مدارس ري مربيگهاي اجرايي صالحيت
 دارد.

 - شد تائيد

معناداري  تأثيريريت مشارکتي مدارس مديران روي مدري مربيگهاي مهارتي صالحيت

 دارد.
 - شد تائيد

 بحث و نتیجه گیری
فردي و اجتماعي و رسالت را خود مبني بر توسعه تيمأموراگر نظام آموزشي بتواند    

ي انجام دهد، زمينه مساعدي نيز براي رشد فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي در درستبه

پيداست که بخش عظيمي از پيچيدگي و حساسيت نظام آموزشي . ناگفته شوديمجامعه فراهم 

 Khanifar, Naderi) گردديبرمو مديران مدارس  وپرورشآموزشبه فعل يا رفتار مديران 

Beni, Ebrahimi, Fayazi, and Rahmati, 2019) . همچنين با توجه به فشارهاي شغلي

عي منجر به ايجاد احساس فرسودگي در معلمان که همراه با فشارهاي زندگي، خانوادگي و اجتما

هاي مکرر، تعويض شغل، ناآرامي در محيط کار، ناامني شغلي آنان و منجر به گريز از کار، غيبت

و با توجه به ساختار هرمي و  (Mirkamali and Gholamzadeh, 2012)گردد و بيکاري مي

مديريت مشارکتي اغلب  هاي شغل معلمي رسيدن بهو ويژگي وپرورشآموزشمتمرکز سازمان 

اجتماعي که دارد -ناپذير است، که عالوه بر تأثيرات مثبت رواني، فيزيولوژيکي و روانياجتناب

دهد. بنابراين هدف پژوهش حاضر قرار مي تأثيردانش آموزان و سيستم آموزشي را نيز تحت 

 تان نهاوندمدارس شهرس يمشارکت تيريمد يرو رانيمد يگريمرب يهاتيصالح تأثيربررسي 
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مربيگري بر مديريت مشارکتي مثبت و معنادار است. و  يهاتيصالح تأثيربود. نتايج نشان داد 

نتايج نشان داد شود. درصد واريانس مديريت مشارکتي توسط مدل پژوهش تبيين مي 60

مثبتي دارد، يعني  تأثيرهاي عمومي مربيگري مديران بر مديريت مشارکتي مدارس صالحيت

عمومي خود شاهد افزايش ميزان مديريت  يهاتيصالحن مدارس با افزايش سطح مديرا

 Ebrahimi، (2009) (2019) هايها با نتايج پژوهشخواهند بود. اين يافتهمشارکتي در مدارس 

Sweem (2009) و Cochran افزايش سطح  تأثيرباشد که در پژوهش خود به همسو مي

اند. طبق نتايج داشته تأکيدمديريت مشارکتي  برافزايشعمومي مديران  يهاتيصالح

فرضيه فرعي اول اين پژوهش بايد نسبت به ترغيب مديران  تائيدشده و هاي انجامپژوهش

عمومي مربيگري توجه بيشتري شود و بايد بدانيم که يک مدير  يهاتيصالحمدارس به افزايش 

ت معلمان مدرسه شکوفا شود و انگيزه شود خالقيهاي عمومي مربيگري باال باعث ميباصالحيت

آموزان را براي رويارويي با دنياي دهد، و از سوي ديگر دانشخدمت رساني را در آنان افزايش مي

هاي بيشتر را آماده حل مسئله و يادگيري هاآنکند و شماري دارد آماده ميفردا که مشکالت بي

ي مربيگري مديران بر مديريت مشارکتي هاي سازماننتايج نشان داد که صالحيت نمايد.مي

هاي سازماني مديران، ميزان مديريت مثبتي دارد، يعني با افزايش سطح صالحيت تأثيرمدارس 

 Sparrow and (2015)هاي هاي پژوهشها با يافتهيابد؛ که اين يافتهمشارکتي نيز افزايش مي

Otaye ،(2011) Wallace, Johnson, Mathe and Paul ،(2016) Yazdanpanah  (2015)و 

Badgaiyan and Verma  سازماني  يهاتيصالحهمسو است؛ بر اين اساس افزايش سطح

هاي بسزايي دارد، بنابراين بر پايه يافته تأثيرمديران در افزايش کارايي کادر آموزشي مدرسه 

قدامات عملي هاي سازماني مربيگري مديران اشود که براي آموزش صالحيتتحقيق پيشنهاد مي

هاي اجرايي بر مبناي تائيد فرضيه فرعي سوم متغير صالحيتاز سوي مسئوالن صورت پذيرد. 

هاي مثبتي دارد، يعني با افزايش سطح صالحيت تأثيرمربيگري مديران بر مديريت مشارکتي 

هاي اجرايي يابد و مديراني که صالحيتاجرايي، ميزان مديريت مشارکتي نيز افزايش مي

اند در فرايند ايجاد انگيزه و تمايل به پيشرفت در کادر آموزشي مدرسه ديدهبيگري را آموزش مر

 تر هستند.آموزان موفقمحل خدمت خود و دانش

 و Ebrahimi ،(2017) Ekrami, and Houshyar (2019)هاي ها با نتايج پژوهشاين يافته

(2009) Sweem اکي از اين است که اگر مديران مدارس حپژوهشي هاي يافته باشد.همسو مي

هاي اجرايي مربيگري باشند مي توانند انگيزه کار بهتر را در معلمان و پيشرفت داراي صالحيت

نيز نتايجي همسو با  Iranzadeh and Zanjani (2013)آموزان افزايش دهد. تحصيلي را دانش

بکارگيري آموزش، تسلط و  تأثيرنتايج فرضيه فرعي سوم به دست آوردند و در پژوهش خود به 
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 تأکيدآموزان انگيزه پيشرفت دانش برافزايشتوسط مديران  يگريمربهاي اجرايي صالحيت

فرضيه سوم اين پژوهش، مديران مدارس بايد  تائيدشده و هاي انجامنمودند. طبق نتايج پژوهش

بايد بدانيم که اين امر هاي مربيگري توجه بيشتري داشته باشند و نسبت به يادگيري صالحيت

شود خالقيت معلمان شکوفا شود و يادگيري و يادداري را در دانش تنها باعث ميدر مدارس نه 

آموزان را به ميل به پيشرفت و حل مسائل دهد، بلکه انگيزه معلمان و  دانشآموزان افزايش مي

مربيگري مديران بر هاي مهارتي نتايج نشان داد متغير صالحيت دهد.پيچيده افزايش مي

هاي مهارتي، ميزان مثبتي دارد، يعني با افزايش سطح صالحيت تأثيرمديريت مشارکتي 

 هاي مهارتي مربيگري را آموزشيابد. مديراني که صالحيتمديريت مشارکتي نيز افزايش مي

ي بودند که تر از مديراناند در فرايند ايجاد دانش و تغيير شکل تجربه ناشي از آموزش موفقديده

هاي تحقيق حاکي از مؤثر بودن استفاده از هاي مهارتي بودند. يافتهفاقد اين صالحيت

 (2016)و  Sweem (2009)آموزان بود. مهارتي مربيگري مديران بر يادگيري دانش يهاتيصالح

Yazdanpanah  نيز نتايجي همسو با نتايج فرضيه فرعي چهارم به دست آوردند و در پژوهش

مديريت  برافزايشمهارتي مربيگري  يهاتيصالحمسلط بودن مديران مدارس به  ثيرتأبه خود 

 اند. داشته تأکيدمشارکتي 

ديران بايد نسبت به فرضيه فرعي چهارم م تائيدشده و هاي انجامطبق نتايج پژوهش

نجام مهارتي مربيگري اقدام نمايند تا تسلط بيشتري در ا يهاتيصالح کارگيريبهفراگيري و 

در ارتباط با کادر امور مدرسه کسب نموده و در افزايش مديريت مشارکتي چه در خود مدرسه 

سئولين آموزان و مدرسه و در ارتباط با والدين دانشآموزان و چه در بيرون مآموزشي و دانش

ي مربيگر يهاتيصالحفرضيه اصلي،  تائيدبر مبناي تر عمل نمايند. موفق وپرورشآموزشاداره 

مثبتي دارد و اين بدان معني است که با  تأثيرمديران مدارس بر ميزان مديريت مشارکتي 

ها يابد. اين يافتهمربيگري، ميزان مديريت مشارکتي نيز افزايش مي يهاتيصالحافزايش سطح 

 Wales، (2016) Yazdanpanah ،(2015) Badgaiyan and Verma (2002)هاي با نتايج يافته

(2014) Tripathi and Agrawal (2010) و Pacheco and Lange .همچنين نتايج  همسو است

مربيگري و برعکس، موفقيت  يهاتيصالحاين تحقيق، ضعف و ناتواني مديران بدون تسلط بر 

ها و تخيالت، نقد افکار مديران مدارس را در کنجکاوي، تداعي آزاد، توصيف و توسعه انديشه

هاي بر صالحيت هاآني استعدادهاي خالقانه با تسلط ديگران و شکوفايديگران، حمايت از افکار 

 يهاتيصالحپژوهش حاضر سهم مهمي در فهم نقش  طورکليبه دهد.مربيگري نشان مي

 کند و تلويحات کاربردي مهمي دارد. کارکنانمربيگري در مديريت مشارکتي کارکنان فراهم مي
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مديران و  و هستند کنندمي دريافت آموزان دانش که آموزشي کيفيت تعيين در عامل ترينمهم

 ها مشارکتگيريتصميم در کارکنان و معلمان هستند که مسئول نفسهفي  گذارانسياست

 کشور، جانبههمه توسعه درنهايت و اجتماع مدارس، معلمان، دانش آموزان، موفقيت نمايند. براي

است. به وجود آوردن شرايط  مهم ياربس وپرورشآموزشکارکنان  شغلي انگيزش و رضايت

 طوربهآرماني فرهنگي که زمينه تفکر و پژوهش در آن فراهم شود و فرآيند ياددهي و يادگيري 

اي شاداب و قوي برخوردار باشند و مطلوب صورت پذيرد، مستلزم آن است که کارکنان از روحيه

از  ياريبه گواه بس ه باشند.ها را در زندگي شغلي و اجتماعي داشتحداقل مشکالت و سختي

مناسب  کارگيريبهمرهون  هاسازماناکثر  تيموفق (Sparrow and Otaye, 2015) هاپژوهش

 تيتوسعه ظرف موجب يمشارکت تيرياستقرار مطلوب مد ؛بوده است مشارکتي تيريسبک مد

بنابراين  .است دهيو تعهد در آنان گرد يريپذتي، مسئوليباورخود هيروح جاديکارکنان، ا يفرد

مشارکت کارکنان و معلمان و  منظوربههايي را و مديران بايد استراتژي وپرورشآموزش سازمان

اي هاي غير صحيح و سليقهامروزه، مديريت مربيگري مديران برگزينند. يهاتيصالحباال بردن 

ي اهنظامهاي علمي در مديريت، مشکالتي براي در کنار کمبود تجربه و ضعف صالحيت

 تنهانههاي اخير تغيير و تحوالت بسيار، در سال باوجود متأسفانهآموزشي ايجاد کرده است. 

-هاي مديريتي افزايش نيافته بلکه رشد مديران نيز بر اساس توانمنديکارايي و کارآمدي نظام

 پذيرد وي آنان صورت نميساالرستهيشاو به عبارتي طبق  مراتبسلسلههاي تخصصي، منطق 

 ,Khanifar, Naderi Beni)ي مديريتي اختالل ايجاد نمايد هاتيخالقدر  توانديمن امر همي

Ebrahimi, Fayazi and Rahmati, 2019)؛ بنابراين با توجه به اين نکات توجه به شايستگي-

هاي مربيگري در گزينش، انتخاب، انتصاب و ارتقا در سازمان هاي اصولي و صالحيت

 اي مديريت مشارکتي از ضروريات نظام آموزشي است.در راست وپرورشآموزش

 :توان بيان کردزير را مي صورتبهبا توجه به نتايج پژوهش، پيشنهادهاي اجرايي را 

  وپرورشآموزشهاي مربيگري روي مديريت مشارکتي، مثبت صالحيت تأثيربا توجه به 

مديران اقدام و  هاي مربيگرياي نسبت به سنجش وضعيت صالحيتدوره صورتبهبايد 

 ها بپردازد؛ررسي راهکارهاي تقويت اين صالحيتبه ب

 بايد رانيمدي، گريمرب هايتيمثبت صالح تأثير با توجه به نتايج پژوهش مبني بر 

و  استفاده کنند. يگريمرب تيخود از صالح تيفعال يهاتا در تمام حوزه شوندترغيب 

 يگريمرب يهاتياز صالح که شوندمدارس انتخاب  تيريجهت پست مد يافراد

 عالقه داشته باشند. هاتيصالح نيو استفاده از ا تقويتبرخوردار و نسبت به 
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 هاي ضمن خدمت هاي آموزشي و دورهکارگاهگردد يم شنهاديپ قيتحق جيبا توجه به نتا

هاي با رويکرد ارتقاي صالحيت وپرورشآموزشجهت آشنايي مديران مدارس و مديران 

 رانيبه مد تيريمد و مشارکتي مداررابطه هايسبکران برگزار شود. و مربيگري مدي

سبک  نياز ا انيو هم مرب نيآموزان، والدش داده شود تا در برخورد با دانشآموز

 . ندياستفاده نما

  جهت  يعلمي، مالي و پژوهش اجرايي، نهيالزم در زم اقدامات وپرورشآموزشنظام در

 انجام شود. رانيمد يگريمرب يهاتيهبود صالحو ب يمشارکت تيرياستقرار مد

 بر  يمبتن يروابط دارند. به عهدهافراد متعهد، انجام کارها را  يمشارکت تيريدر نظام مد

 يو شرکت آنان در عمل يهمبستگ جهيافراد برقرار است که نت انياعتماد و احترام م

 يفرضهاشيپ و زنندهبياست موارد آس ستهيسازمان است. لذا شا هايهدفکردن 

در  موردنياز يشناخته شود تا آمادگ ينادرست در مورد مشارکت کارکنان در هر سازمان

 .وجود داشته باشد هاآنبرخورد با 

 هاي اين پژوهش، پيشنهادهايي را براي محققان آتي در نظر گرفت:توان بر اساس يافتهمي

ري و اثرات و عوامل مربيگ يهاتيصالح هاي داخلي در زمينهکه پژوهشجايياز آن -

مربيگري و اثرات  يهاتيصالحهاي ايراني اندک است، الزم است مؤثر بر آن در سازمان

 موردتوجهمديريت مشارکتي، با در نظر گرفتن ساير جوانب آن در تحقيقات آتي بيشتر 

 قرار گيرد؛

 در مديريت مشارکتي مدارس. مؤثرشناسايي عوامل فرهنگي و اجتماعي  -

 گيرد.تري مورد ارزيابي قرار ميمکاني در سطح و حوزه وسيع ازنظرپژوهش  -

 . رانيمدارس در ا رانيانتخاب، انتصاب مد نش،يجذب، گز يهااستيس يشناسبيآس -

به مسئله بپردازد،  قيعم صورتبهتواند يبوده و نم يکم صورتبهحاضر  پژوهش -

استفاده  پژوهشدر  قيجهت تعم يفيروش ک کياز  يآت قاتيشود در تحقيم شنهاديپ

 شود.
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