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 چکیده 
آماری  جامعه است. يهمبستگ -از نوع توصیفيتحلیل  وهیلحاظ شه بو  یهدف، کاربرد ازنظرپژوهش روش 

 104 هاآننفر بود که از میان  141ارومیه به تعداد   2و  1 یهناح وپرورشآموزشمشتمل بر مدیران مدارس 

 نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار عنوانبهمتناسب با حجم  یاطبقهتصادفي  نفر با فرمول کوکران و به شیوه

به روش  هاآنبود که روایي  و پذیرش طرح تعالي مدیریت سازمانيفرهنگتحقیق شامل دو پرسشنامه 

در سطوح  هادادهتعیین گردید؛  88/0و  11/0، به ترتیب هاآنقرار گرفت و پایایي  تائیدمحتوایي مورد 

اهم نتایج حاصله نشان  ( تحلیل شدند.گامبهگامتوصیفي و استنباطي )ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون 

آن )توافقي، عقالیي، سلسله مراتبي و ایدئولوژیک( با پذیرش طرح  هایمؤلفهو  سازمانيفرهنگداد که بین 

بیني واریانس متغیر از توان پیش سازمانيفرهنگدار وجود دارد. متغیر تعالي مدیریت رابطه مثبت و معني

، فرهنگ ایدئولوژیک بیشترین سازمانيفرهنگ هایمؤلفهبین  ازپذیرش طرح تعالي مدیریت برخوردار است و 

 است. شدهارائه آمدهدستبهسهم را بر عهده دارد. در پایان پیشنهادهای کاربردی در راستای نتایج 
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 مقدمه 

 نظرانصاحب زان،یرمدرسه در کانون توجّه برنامه تیریمد ،يرسم وپرورشآموزش یریگبا شکل

در  ندهایفرا تیفیامر مهم، موجب بهبود ک نیتوجّه به ا چراکه ؛و پژوهشگران قرار گرفت

را  يانسان هیمورد انتظار جامعه و توسعه سرما جیبه نتا يابیدست نهیشود و زميم وپرورشآموزش

است که همواره  يدر حال نیا (.Choo, Linderman & Schroeder,2007)سازدميفراهم 

کار  زانیقرار داده و باعث کاهش م تأثیربا مسائل و مشکالت، عملکرد مدرسه را تحت  یيارویرو

محوله را با مشکل  فیو وظا هامأموریتنقش، انجام  یفایو ا شودمي تیریمد يو اثربخش آیي

منابع و امکانات » ،«دانش آموزان تعداد»مانند  مشاهده مدارسي که از جهاتي. کندمي روروبه

فراواني دارند، اما  و ... وجوه مشترك« آموزاناقتصادی دانش -اجتماعي وضعیت» ،«آموزشي

 دانش آموزان، با همدیگر تفاوت زیادی دارند، ما را به یادگیری و پیشرفت تحصیلي ٔ درزمینه

 ازجملهتوان بیان کرد که زیادی را مي دالیل ؟دتواند باشکه دلیل این امر چه مي بردفروميفکر 

های فراگیران، و ویژگي نیروی انساني متخصص و متعهد، مدیریت آموزشي قوی توان بهمي هاآن

 & Habibi,Pardakhtchi,Abolgasemi) فرایندهای یاددهي و یادگیری اشاره کرد

Gahremani,2013).   تغییر در یادگیری و نتایج  درصد 22نشان داده است که  هابررسياما

 & Mohamadi,Fadavi)باشدميمدیریت مدرسه  مؤلفهتحصیلي دانش آموزان مربوط به 

Farhadi,2018.) 
است،  ازمندیالگو ن کیرشد و بهبود مستمر، به  یبرا يسازمان ایهر نهاد  ازآنجاکه     

و  ستین يمهم مستثن نیا از ،و اثرگذار در جامعه میعظ نهادیک عنوانبه زین وپرورشآموزش

 یافتنيدستو  عیتسر ل،یتسه ف،یرا تعر تیریمد يتعال ریکه بتواند مس یابرنامهی ضرورت اجرا

ی مجموعه اقدامات برجسته 1تعالي سازماني(. Babazadeh,2011) شوديبرابر م دکند، چن

محوری، ـ  ه، یعني: نتیجمفهوم اساسي مدیریت و رسیدن به نتایج سازمان بر مبنای هشت

، و مشارکتحقایق، توسعه افراد  و فرایند وسیلهبهمداری، رهبری، ثبات هدف، مدیریت  -مشتری

 عمومي است یادگیری مداوم، نوآوری و بهبود، افزایش شرکا و پاسخگویي

(Nodehi,Taslimi,Mirkamali & Mirsepasi,2010). 

در ارتقای تعالي و برآورده کردن  سعيجدید بودن این مفهوم،  باوجودهای بسیاری سازمان     

ها با شرایط انطباق این مدل تعالي موجود یا هایمدلنفعان خود، با استفاده از انتظارات ذی

به معیارهایي  هرکدامتعالي چندی وجود دارد که  هایمدل .خوددارندسازماني و فرهنگي محیط 
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بنیاد اروپایي ، مدل 2بالدریج، 1مینگتوان به مدل دمي از آن جمله ؛اندکردهاشارهمتفاوت 

 ،در مورد کاربرد عملي نیز(. Nodehi & et al.,2010)و غیره اشاره نمود  1مدیریت کیفیت

تعالي سازماني در سازمان ممکن  هایبرنامه که استفاده از دهدميتحقیقات نشان  هاییافته

، روازاین(. Boys & et al.,2005)، متفاوت باشدهاآنو ماهیت کار است با توجه به ساختار 

 هاآنو تطبیق  سازیمفهومبدون  وپرورشآموزشتعالي سازماني موجود در  هایمدلکاربرد 

یکي از الگوهای موجود در این زمینه که بنا  .(Miguel,2006)خواهد بودمشکل رو به با  مسلماً

با الهام از است که « مدرسه تیریمد يتعال» کاربرد دارد، الگوی وپرورشآموزشبه ماهیت آن در 

 (.Malik, Sinha & Blumenfeld,2012)طراحي گردیده است يسازمان يتعال یالگو

 معیارهای به توجّه و اساسي مفاهیم و اصول برتکیه با که است مدیریتي ساختار نوعي این مدل،

 فراهم ار مدرسه بهسازی و پیشرفت موجبات خودارزیابي، سیستم و جامع کیفیت مدیریت اصلي

که از اهم  (Calvo Mora,Led & Toldan,2006)   کندو اهداف گوناگون را دنبال مي سازدمي

، «مدارس در مدیریتي و آموزشي استانداردهای به دستیابي برای سازیزمینه» توانميآن 

 سویبه حرکت» ،«مدارس يو پرورش يآموزش تیفیک یارتقا منظوربه سازیزمینه»

 Office of) , (2012 را نام برد« مدیریتي فرآیندهای در بخشتعالي گاهن سازینهادینه

Secondary Education. 
 پاسخگویي و شفافیت ایجاد کردن با مسئول هایيسازمان در حکم متعالي، یهاانسازم

های گوناگون پژوهش .پیمایندمي را تعالي مسیر خود، عملکرد قبال در نفعانشانذیبه  مناسب

بهبود کیفیت  در توجهيقابل نقش سازماني تعالي که دهدمي نشان نیز (،Loraine,2000) نظیر

راستای  در نیز و خود آینده هایاستراتژی تدوین راستای در باید مدارس. دارد وپرورشآموزش

اما  دارند، مبذول نفعانشانذی انتظارات شناسایي برای را الزم هایتالش تعالي، سمت به حرکت

به همین  نیز ایران در و دارند تریکم تجربیات جهان در هامدل این کارگیریبه در مدارس

کیفیت سازماني  هایمدل، با الهام از «تعالي مدیریت مدرسه»مدل  (.Torani,2003) منوال است

های مدرسه در سند تحول بنیادین، در پي آن است تا پس از ایجاد و با توجه به ویژگي

ی ایجاد مدرسه اثربخش را ارشناسان، کارکنان و مدیران مدارس، زمینهتوانمندی الزم در ک

، خودارزیابيدائم با  طوربهیک سازمان یادگیرنده باید  یمثابهبهفراهم کند. در این مدل، مدرسه 
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ی علمي، از مشاوره گیریبهرهی کارکنان و همه اندیشيهمریزی، بهبود مستمر از طریق برنامه

 (. Torani,2014)  کیفیت طي نماید هایشاخصنوسازی خود را بر اساس مسیر تحولي و 

 عنوانبه؛ زیرا باشدمي 1سازمانيفرهنگترین عوامل موفقیت سازمان، از طرفي، یکي از مهم

ی اعتقادات که مجموعه سازمانيفرهنگنمونه ممکن است اِعمال یک راهبردی به دلیل مخالفت 

 & Hoy) ازنظر (.Moshbaki,2008) افتاده یا رد شود تأخیراعضای سازمان است، به 

Miskel,2005که اجزا و عناصر یک  مشترك است هایگیریجهت، نظامى از سازمانيفرهنگ (؛

 Mohammadi & et)دهدميو به آن هویت مجزایى  گیردبرميمجموعه را با همدیگر در 

al.,2012)  یک سازمان دارندهمچنین استنباطي است مشترك که اعضاء نسبت به (Hasani & 

Khezri,2018 ) شودميو همین ویژگي موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر (Jaskyte & 

Dressler,2004 .)(Quinn & Spreitzer,1991)، فرهنگ  را به چهار دسته سازمانيفرهنگ

  اندودهنم میتقس ،فرهنگ توافق و مشارکت ک،یولوژئدیفرهنگ ا ،یيفرهنگ عقال ي،سلسله مراتب
(Shepherd,2008  & Kuratko). 

است و  شدهتعیینکه نتایج آن از پیش  باشدمي کار آیيفرهنگي متکي بر  فرهنگ عقالیی:

 .(Ahmadpour Dariani,2002) باشدميهدف اصلي آن انجام کار 

ی اصلي مدیریت را پرورش کارآفریني، خالقیت فرهنگي است که وظیفه ایدئولوژیک: فرهنگ

گیرد و از نوآوری برای رسیدن به سودآوری و منافع بهره مي داندميجویي  بربرتری کیدتأو 
(Tesluk & et al.,2002.) 

رقابتي کار  هایمزیتو قوانین سلسله مراتبي،  هارویهفرهنگي است که بجای  فرهنگ توافقی:

 Tesluk & et)شد  بامي موردتوجهمشارکت کارکنان و تعهد سازماني در آن  هایبرنامهگروهي، 

al.,2002.) 

 توانميفرهنگي که در آن با استفاده از الگوی رفتاری معین  فرهنگ سلسله مراتبی: 

 ,Denisonشود )های سازمان را طوری هدایت کرد که بیشترین تولید یا خدمت حاصل فعالیت

& et al.,2004.) 
 تأثیر ،سودمند سازمانيفرهنگو دهد يم هائاز سازمان را ار يشناخت ،درواقع سازمانيفرهنگ

کند يم لیو تعهد را در افراد تسه تیاحساس هوآن  یتوسعهو  دارد کناندر عملکرد کار يمثبت

 ,Kiakajori,Jafarnezhad & Hoseinnezhad) بردميثبات سازمان را باال  زیو ن

 هایدانشگاهکه  دهدمينتایج یک پژوهش نشان  .(Feghi Farahmand, 2009)(و2010
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 هایبرنامهبا تغییر فرهنگي مناسب،  بودند که هادانشگاهکالیفرنیا در آمریکا در زمره نخستین 

در  (.Mesdagrad,2006) قراردادند مورداستفادهسال  2تا  ۵فراگیر را برای  مدیریت کیفیت

و سازمان در استرالیا  نودوچهاردر یکصد و ( ,Denison & Spreitzer  1991) هایپژوهش

مدیریت  که در اجرای است شدهگزارشآمریکا در ( Prajogo & McDermott 2005,)چنین هم

در ایران،  بسزایي داشته است. تأثیرمتغیر اصلي  یک عنوانبه سازمانيفرهنگکیفیت فراگیر، 

 یریادگی یگريانجیبا م ریفراگ تیفیک تیریمد، نشان داد که (Mombini,2015)نتایج تحقیق 

نشان  (،Seyedi,Shahidi & Sharafi,2012) .است تأثیرگذار يسازمان يتعال یبر رو يسازمان

نواحي چهارگانه  ایجاد نوآوری در منظوربهمدیریت کیفیت فراگیر  کارگیریبهکه دادند 

 & Ata)است.  پذیرامکان فرهنگ تأثیرنظر گرفتن با شهرستان شیراز  وپرورشآموزش

Forozan,2013،)  يکار اصل به بندییپا و مشترك، هایارزشوجه به ت ي؛تعال يبررسدر، 

 Yazdkhasti & et) نتایج پژوهش. انددانستهرا دخیل استفاده از ساختارهای ساده و انعطاف 

al.,2009 ) اجرای  کننده میزان پذیرش و بینيپیش سازمانيفرهنگکه نوع  مبین آن استنیز

میزان آمادگي بررسي  به ،Salehi & et al., (2008) در پژوهشي ؛مدیریت کیفیت فراگیر است

پرداختند و و اثربخشي مدیران  سازمانيبافرهنگدبیران جهت اجرای مدیریت کیفیت فراگیر 

 که اندداشتهي اظهار پژوهشطي (، Yong & Pheng,2008)نمودند.  تائیدرا  هاآنارتباط 

و  حمایت شامل یفیتک ریتیعوامل مد ،قوی هستند یتجامع با که دارای فرهنگ هایيسازمان

که  هایيسازمانیعني  کنندميرا خوب اجرا  مداری و مشتری یکاستراتژ ریزیبرنامهرهبری، 

 ؛کنندميرا خوب اجرا  یفیت فراگیرک یریتمد هایمؤلفه ،هستند ایقبیله فرهنگ دارای

 یفرا ضع هاؤلفهم یباً تمامتقر یف،ضع یتسلسله مراتبي و جامع بافرهنگ هایسازمان کهدرحالي

دادند که چگونه مدل  نشانی خود در مطالعه( Jacobs & Suckling,2007) .کنندمي ااجر

با مشتری مداری  ارتباط عملکردی در ارهاییاز مع خودارزیابيبر  مؤثر طوربهرا  رانیمد يتعال

 تیریمد نیادیبن میبا استفاده از مفاه ابانیکه چگونه ارز افتندیدر ن،یهمچن و سازدميقادر 

  کنند. بندیرتبهو  یيرا شناسا انیبر روی مشتر تأثیرگذار عوامل توانندميخدمات  تیفیک

ی شورای معاونین وزارت بر اساس مصوبه« تعالي مدیریت مدرسه» نظر به اینکه برنامه      

 از پنج سال پیش در تعدادی مدارس منتخب سطح کشور و از سه سال قبل در وپرورشآموزش

 ياصل یارهایو توجّه به مع ياساس میاصول و مفاه برتکیهبا  ومدارس ابتدایي اجرا گردیده است 

 سازدميمدرسه را فراهم  یو بهساز شرفتیموجبات پ ،يابیخودارز نظامجامع و  تیفیک تیریمد

، پس باید شودمينوعي تغییر سازماني محسوب  طرح تعالي مدیریت مدرسهکاربست و از طرفي، 

 ,Klefsio) آن چنانکهآموزشي آمادگي الزم برای پذیرش این تغییر را داشته باشند،  هاییطمح
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Bergquist  &  Gravate,2008)  مدیریت  هایبرنامهکه راه اصلي اجرای  اندداشتهاذعان

است که خود باعث تغییر الگوی رفتار سازمان و کارکنان  سازمانيفرهنگکیفیت، تغییر در 

افزون یک تغییر سازماني، به این امر مهم بستگي دارد.  عنوانبهوفقیت طرح مذکور لذا م شودمي

بر آن با توجه به اینکه طرح تعالي مدیریت طي چند سال اخیر با هزینه کرد هنگفت نظام 

علمي در خصوص عوامل مرتبط با آن حداقل  آموزشي به اجرا گذاشته است، اما تاکنون مطالعه

تهیه و  اندرکاراندستی فکری پژوهش، صورت نگرفته است و این امر دغدغه تا زمان انجام این

در پژوهش حاضر به بررسي  روازاینکشور است؛  وپرورشآموزشاجرای برنامه در سطوح مختلف 

پرداخته  سازمانيفرهنگ یهاسرنخو ارتباط با آن با بر اساس  تیریمد يطرح تعالپذیرش 

تواند اطالعات مفیدی برای مدیران نظام آموزشي فراهم ضر مي. بدیهي است نتایج حاشودمي

انجام  هاآنآورد تا با بازنگری مجدد، نقاط ضعف موجود را شناسایي و اقدام الزم را برای رفع 

 ینب آیا پژوهش حاضر این است که سؤال اصلي ،شدهعنوان مطالب به توجه باحال  دهند.

 وجود دارد؟رابطه  دیریت،پذیرش طرح تعالي مو  سازمانيفرهنگ

 

 فرضیه اصلی 

رابطه وجود  وپرورشآموزش یرانمد یاندر م یریتمد يطرح تعال یرشو پذ سازمانيفرهنگ ینب 

 .دارد

 

 ویژه هایفرضیه 

 رابطه وجود دارد. یریتمد يطرح تعال یرشو پذ یيفرهنگ عقال ینب. 1

 ابطه وجود دارد.ر یریتمد يطرح تعال یرشو پذ یدئولوژیکفرهنگ ا  ینب .2

 رابطه وجود دارد. یریتمد يطرح تعال یرشو پذ يفرهنگ توافق ینب .1

 رابطه وجود دارد. یریتمد يطرح تعال یرشو پذ يفرهنگ سلسله مراتب ینب .4

 نقش دارد. یریتمد يطرح تعال یرشپذ بینيپیشدر  سازمانيفرهنگ .۵

 

 تحقیق شناسیروش

همبستگي  -ی تحلیل، از نوع توصیفيبه لحاظ شیوه هدف، کاربردی و ازنظرپژوهش حاضر 

 وپرورشآموزشنفر( مدارس  81نفر( و زن ) ۵4آماری شامل کلیه مدیران مرد ) جامعهاست. 

مجری  1111 -12نفر است که در سال تحصیلي 141ناحیه یک و دو شهرستان ارومیه به تعداد 
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طبقه  يروش تصادفو ز فرمول کوکران جهت برآورد حجم نمونه ا. اندبودهطرح تعالي مدیریت 

نفر با  40که حجم مدیران  باشدمينفر  104حجم نمونه  لذا شد،متناسب با حجم استفاده  یا

از دو  هاداده گردآوری برای .باشدمي 12/0نفر به نسبت  14و حجم مدیران زن  18/0نسبت 

 است؛ شدهاستفادهابزار 

بر ( 1111این مقیاس توسط خلیل زاده )مقیاس سنجش پذیرش طرح تعالی مدیریت: 

است. این  شدهتهیه« طرح تعالي مدیریت» تأکیدمورد  هایشاخصاساس مباني نظری و 

 مبتني بر ابعاد تبیین سؤال 48پرسشنامه با توجه به اهداف دهگانه طرح مذکور ، شامل 

توسعه مشارکت دانش  ؛ رییادگی -ياددهیاستقرار نظام  ؛هاتوانمندیتوسعه ؛ ، رسالتاندازچشم

؛ برنامهفوقمکمل و  هایفعالیت ؛واداری یيامور اجرا یریتمد؛ اءیتوسعه مشارکت اول؛ آموزان

است که در  یو نوآور تیخالق ي؛ و نشاط و سالمت جادیا ؛يزشیانگ نیبرقراری نظام رشد آفر

تحقیق خود است. وی در  شدهاستفادهلیکرت از خیلي کم تا خیلي زیاد  ایدرجهپنج طیف

محاسبه  18/0 آلفای کرانباخ  آن را با پایایي روایي ابزار را به روش محتوایي بررسي کرده و

 است.  آمدهدستبه 88/0نموده و در تحقیق حاضر پایایي با همان روش 

و  یینکو سازمانيفرهنگاستاندارد سنجش ی پرسشنامه: سازمانیفرهنگمقیاس سنجش   

 گویه، 2ي با سلسله مراتب گویه، 2یي با فرهنگ ) عقال مؤلفهر ( شامل چها1111گارت )

 ایدرجه ۵ یفدر طکه  است یهگو 28 درمجموع ( وگویه 2ي با و توافق گویه 2یدئولوژیکي با ا

روایي این ابزار را به ( 1181)یدی سع است. شدهتهیه  مخالفم یليختا کامالً موافقم از  یکرتل

در پژوهش حاضر،  گزارش کرده است.محاسبه و  8۵/0را  آن یایيپاروش محتوایي بررسي و 

 11/0ابزار از روش روایي محتوا استفاده شد. پایایي آن با آلفای کرونباخ  برای بررسي روایي

ضریب  یرنوف،آماری )کولموگروف اسم هایآزمون از هاداده وتحلیلتجزیهبرای تعیین گردید. 

 .است شدهاستفاده  SPSS 18آماری  افزارنرمامه و رگرسیون(، تحت برن یرسونهمبستگي پ

 -آزمون کولموگروفبا  هادادههمچنین برای انتخاب آزمون مناسب؛ طبیعي بودن توزیع 

 .شودمي آن در ذیل ارائه یجکه نتابررسي شد  یرنوفاسم

 
 اسمیرنوف در بررسی -. نتایج آزمون کولموگروف1جدول
 سازمانو پذیرش طرح تعالی  سازمانیفرهنگ 

 
 شاخص                     

 k-S z متغیر    
 سطح 

  داریمعني
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 011/0 21/1 فرهنگ سلسله مراتبي
 014/0 11/1 فرهنگ عقالیي

 084/0 21/1 فرهنگ ایدئولوژیکي 
 020/0 10/1 فرهنگ توافقي

 012/0 12/1 سازمانيفرهنگ
 0۵1/0 11/1 ، رسالت اندازچشم نییتب

 012/0 42/1  هاتوانمندیتوسعه 
 011/0 ۵۵/1 رییادگی-ياددهیاستقرار نظام 

 021/0 11/1 توسعه مشارکت دانش آموزان
 0۵8/0 81/1 .. و اءیتوسعه مشارکت اول

 441/0 121/0 واداری یيامور اجرا یریتمد
 024/0 11/1 برنامهفوقمکمل و  هایفعالیت

 011/0 14/1 يزشیانگ نینظام رشد آفر
 144/0 821/0 يو سالمتنشاط  جادیا

 411/0 821/0 یو نوآور تیخالق

 122/0 2۵0/0 یریتمد يطرح تعال یرشپذ

 

و سطح  اندشدهتعیین+ 11/1تا  -11/1 یدر دامنه k-Sz یرهمه مقاد 2 مطابق جدول

از  هایعتوز همه درصد 1۵ احتمالبه، بنابراین برآورد شده است 0۵/0از  یشترب داریمعني

  ل برخوردارند.نرما یتوضع

 تحقیق هاییافته

در مدارس  یریتمد یطرح تعال یرشپذو ابعاد آن و  سازمانیفرهنگبین فرضیه اصلی: 

 دوره ابتدایی رابطه وجود دارد.

 
 یریتمد یطرح تعال یرشپذ و  سازمانیفرهنگ. نتایج بررسی رابطه ابعاد 2جدول

 یریتمد يطرح تعال یرشپذ متغیر

 معناداریسطح  ضریب همبستگي
 001/0 221/0 فرهنگ عقالیي
 001/0 210/0 ایدئولوژیکي 

 001/0 141/0 توافقي
 001/0 ۵21/0 سلسله مراتبي

 001/0 211/0 سازمانيفرهنگ
 

 شدهحاصلشود که ضریب همبستگي پیرسون، مثبت و نسبتاً باال مالحظه مي 1طبق جدول 

فرهنگ  یمؤلفهچهارگانه،  هایمؤلفهمیان  دار است و ازدرصد معني 1است که در سطح خطای 
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با  درمجموعیریت دارد. مد يطرح تعال یرشپذ( را با  210/0ایدئولوژیک، باالترین همبستگي )

 دارمعنيمثبت،  یریت رابطهمد يطرح تعال یرشپذدرصد، بین فرهنگ و ابعاد آن و  11اطمینان 

مدیریت پذیرش طرح تعالي  ،دباش ترقوی نيسازمافرهنگ، هرچه ترتیباینبهو قوی وجود دارد. 

  .صورت خواهد گرفت ترآسان

 

 .نقش دارد یریت،مد یطرح تعال یرشپذ بینیپیشدر  سازمانیفرهنگفرضیه تحقیق: 
 

 سازمانیفرهنگ هایمؤلفهبر اساس  یریتمد یطرح تعال یرشپذ بینیپیش. نتایج 3جدول 

 مدل

ضریب 

همبستگي 

 (Rچندگانه)

  مجذور ضریب

همبستگي 

  ( 2R)چندگانه

مجذور ضریب 

همبستگي چندگانه 

 شدهتعدیل

خطای 

 استاندارد
F P 

1 211/0 111/0 11۵/0 ۵۵2/0 11/111 001/0 

2 842/0 201/0 201/0 ۵04/0 ۵2/11۵ 001/0 

 

بر است.  شدهاستفاده 1گامبهگامآزمون فرضیه تحقیق، از تحلیل رگرسیون به روش  منظوربه

به  درمجموع، اندواردشده یونيرگرس یکه در معادله بینپیش یرهایمتغ 4جدول  یجاساس نتا

 زمانهم طوربه یرهامتغ ینرابطه دارند و ا یریتمد يطرح تعال یرشپذمتغیر با  202/0 یزانم

تفاوت  Fهمچنین، با توجه به آماره  .کنندمي یینمالك را تب یرمتغ یانساز واردرصد  1/20

، مدل رگرسیوني پژوهش، کهاینیعني وجود دارد.  ماندهباقياریانس رگرسیون و بین و داریمعني

بین، واریانس )تغییرات( متغیر مالك را بر اساس متغیرهای پیش توانميمدل خوبي است و به کمک آن 

 تبیین کرد.

(، بیانگر آن است که متغیر فرهنگ ایدئولوژیک مؤثرترین متغیر بر 1گام نخست )مدل شماره 

درصد از تغییرپذیری متغیر مالك  1/11 تنهایيبه چراکه؛ باشدمي یریتمد يطرح تعال یرشپذ

(، متغیر فرهنگ عقالیي وارد معادله رگرسیوني 2کند. در گام بعدی )مدل شماره را تبیین مي

به  211/0واحد، از  041/0شده است که با ورود این متغیر، ضریب همبستگي با افزایشي معادل 

درصد از واریانس متغیر مالك،  1/20که  دهدمينشان   2Rرسیده است. ضریب تعیین  842/0

. به همین صورت، در گام سوم و شودميتبیین « توسط دو متغیر  فرهنگ ایدئولوژیک و  عقالني

                                                           
1 - Stepwise 
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، اما به دلیل اندشدهرگرسیوني  یمعادلهچهارم متغیرهای فرهنگ توافقي و سلسله مراتبي وارد 

 توانمي؛ بنابراین، اندنکردههیچ تغییری  2R دك، ضریب همبستگي و ضریب تعیینتغییرات ان

درصد از واریانس متغیر  1/20 درمجموع سازمانيفرهنگی چهارگانه هایمؤلفهنتیجه گرفت که 

، مالحظه ۵. اما مطابق نتایج جدول کنندميیریت( را تبیین مد يطرح تعال یرشپذمالك )

» و « ایدئولوژیک»، تنها دو مورد یعني فرهنگ موردنظرار متغیر که از میان چه شودمي

دار ی دیگر در اینجا معنيدار دارند؛ دو مؤلفهبا متغیر مالك، همبستگي مثبت و معني« عقالیي

، با ضریب بتای «فرهنگ ایدئولوژیک»ی نتیجه گرفت که مؤلفه توانمي، هرحالبه. اندشدهن

 یریت بر عهده دارد. مد يطرح تعال یرشپذ بینيشپیبیشترین نقش را در  412/0

 

 هایمؤلفهبر اساس   یریتمد یطرح تعال یرشپذ بینیپیش. نتایج تحلیل رگرسیون در 1جدول

 سازمانیفرهنگ

 تأثیرضریب  متغیر
  غیراستاندارد

(B) 

خطای 
  استاندارد

 تأثیرضریب 
 (Beta) استاندارد

t  سطح
 داریمعنی

 

 001/0 822/4 412/0 12۵/0 104/0 ایدئولوژیک

 004/0 142/2 108/0 101/0 111/0 عقالیی

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 سازمانیفرهنگ هایمؤلفهبر اساس  یریتمد یطرح تعال یرشپذ بینیپیش. مدل 1شکل 

  

 گیرینتیجهبحث و 

 ستيباالدآن در اسناد  هایویژگي یینکارکردهای مدرسه و تب در ياساس ییراتتغ گیریشکل با

 طرح تعالي پذیرش

 فرهنگ عقالني مدیریت

 فرهنگ ایدئولوژیک

803/0B= 
249/9  t= 

484/0B= 
394/4  t= 
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 در وپرورشآموزشنظام  هایگیریجهت، وپرورشآموزش یادینتحول بن سند ازجمله يو تحول

 ،راستا یندر ا است. یدهگرد ییردچار تغ هابرنامه یمو تنظ راهبردها بینيپیشاهداف،  تعیین

طرح تعالي برنامه  یننسبت به تدو ،خود یتو مأمور یفهحسب وظ وپرورشآموزشوزارت 

 یفیتک یشآن افزا تبعبهمدرسه و  یریتعملکرد مد ارتقاء اصالح، بهبود و فباهد مدیریت

طرح  اقدام نمود. وپرورشآموزش نظام يگاه تحقق اهداف متعاليتجل عنوانبهعملکرد مدرسه 

سامان بخشي فرایند تعلیم و تربیت و  باهدفکه  هایيطرحو  هابرنامهتعالي مدیریت و سایر 

-مواجه مي ایعدیدهو مشکالت  هاچالش، با آینددرميمدرسه به اجرا ارتقای کیفیت عملکرد 

کاسته  هاآنگردد و از میزان موفقیت محقق نمي بایدوشاید کهچنانآنبیني شوند و اهداف پیش

 است که هر ینو اعتقاد بر ااست؛  سازمانيفرهنگبر این مهم،  تأثیرگذارشود. یکي از عوامل مي

 شدهپذیرفتهاست که  يهمگان یا است که منظور همان فرهنگ غالب يگدارای فرهن سازماني

عمل  به است که افراد در سازمان را یرویين سازمانيفرهنگاست.  اعضای سازمان یهکل ینب

 سازمانيفرهنگشناخت  ،روازاین ؛دارد سازمان اجزای یهمهقوی و نافذی بر  تأثیرو  داردوامي

 یبامطالعه دارد. یيبسزا اهمیت کارکنان یتاز خالق گیریبهره نوآور و يسازمان ایجاد برای

چون  یگر،برد و از سوی د يسازمان پ یا شکستو  یابيبه علل کام توانمي سازمانيفرهنگ

 ایپیچیدهبخش  کهاینعلت  یز بهبر روی رفتار افراد سازمان دارد و ن ياثر مهم سازمانيفرهنگ

کاری  یطدر مح افراد رفتار یتاًنگرش و نها ینحوهبر  هاارزش ینو ا شودمي را شامل هاارزشاز 

باورند،  ینبر ا نظرانصاحباست که  یيتا جا سازمانيفرهنگ مؤثر خواهد بود. ضرورت توجه به

 یدفرهنگ آن سازمان با آید، به وجود یدارمؤثر و پا ییراتسازمان تغ یکاگر قرار است در 

 در فرهنگ آن جستجو یدرا با هاسازمانو شکست  یتموفق ،یگردعبارتبهشود.  ییردستخوش تغ

ی پذیرش طرح تعالي با نحوه سازمانيفرهنگ بر این اساس، در تحقیق حاضر رابطه .نمود

 به استناد نتایج تحقیق ،خالصه طوربهقرار گرفت.  موردبررسيمدیریت در مدارس ابتدایي 

طرح تعالي مدیریت در مدارس دوره ابتدایي و پذیرش  سازمانيفرهنگگفت که بین  توانمي

و  ترقویمحیط آموزشي از فرهنگ  هرقدر کهطوریبهدار وجود دارد؛ ی مثبت و معنيرابطه

خواهد بود و در  ترآسانبرخوردار باشد، پذیرش و اجرای طرح تعالي مدیریت  تریمطلوب

پذیرش طرح »تغییرات  توانمي تر عمل خواهد کرد. بر این اساس،دستیابي به اهداف خود موفق

قوی بر  سازمانيفرهنگبیني کرد. یعني، اگر پیش سازمانيفرهنگرا بر اساس « تعالي مدیریت

در برابر  هاکارشکنيو  هامقاومتکل عناصر و اجزای محیط آموزشي مدرسه حاکم باشد، 

همچون طرح تعالي  بخشيتوسعههای و پذیرش و اجرای طرح یافتهکاهشها تغییرات و نوآوری

ضعیف به  سازمانيفرهنگگردد. بدیهي است، وجود یک پذیر ميامکان راحتيبهمدیریت 
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 یفرضیهآزمون  منظوربهها دامن زده و نتایج عکس در پي خواهد داشت.ها و کارشکنيمقاومت

در مدارس  یریتمد يطرح تعال یرشو پذ سازمانيفرهنگ اصلي تحقیق، نشان داد که بین

 یقاتتحق یجاز نتا یاریبا بس یقتحق ییافته ینادار وجود دارد. ی مثبت و معنيیي، رابطهتدااب

 ,Soleimani& Mohammadiنتایج تحقیق  ینکه،ا ازجمله؛ باشدميمشابه کامالً همسو 

 یرفراگ یفیتک یریتمد و استقرار سازمانيفرهنگ هایمؤلفه يتمامنشان داد که بین  (،(2009

 هایمؤلفه ین، ترکیب. همچنوجود داردمعنادار ی رابطه ، ستان سمناندر مدارس ا

ي همبستگ یرفراگ یفیتک یریتبا استقرار مد یرهای پیشایندمتغ عنوانبه سازمانيفرهنگ

در تحقیق  (Yazdkhashti,Rajaiipour & Molavi 2009)در همین راستا، داشتند.  چندگانه

و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر  سازمانيفرهنگبین  دارمعنيی مثبت و  رابطه خود به

، بر رابطه ی مثبت خود یقتحق در گزارش یافته های (Young & et al.,2008. )دست یافتند

که  هایيسازمانداشته و عنوان کرده اند  تأکیدو اجرای تعالي مدیریت  سازمانيفرهنگ بین

و رهبری،  حمایت شامل یفیتک یریتعوامل مد ،قوی هستند یتجامع با دارای فرهنگ

 فرهنگ که دارای هایيسازمان. کنندميرا خوب اجرا  مداری و مشتری یکاستراتژ ریزیبرنامه

در حالي که  ؛کنندميرا خوب اجرا  یفیت فراگیرک یریتمد هایمؤلفه ،هستند ایقبیله

 ااجر یفرا ضع اهمؤلفه یباً تمامتقر یف،ضع یتسلسله مراتبي و جامع بافرهنگ هایسازمان

 یریتيساختار مد ينوع ي،مدل تعالگفت که  توانميی تحقیق در تبیین این یافته .کنندمي

جامع  یفیتک یریتمد ياصل یارهایو توجّه به مع ياساس یماصول و مفاه برتکیهاست که با 

اف اهد ،طرح ین. اسازدميمدرسه را فراهم  یو بهساز یشرفتموجبات پ یابي،خودارز یستموس

 در مدارس یریتمد يطرح تعال یرشپذ. عواملي که ممکن است میزان کندميرا دنبال  گوناگوني

است.  سازمانيفرهنگ، هاآنقرار دهند، بسیار زیاد و گوناگون هستند که یکي از  تأثیرتحت  را

انگیزه ها،  عنوانبهو  شودميکه به موجب آن هویت یک سازمان مشخص  سازمانيفرهنگ

ا، اعتقادات، هویت ها و تفاسیر یا معاني مشترك از وقایع و اتفاقات مهم که حاصل هارزش

باشد، دارای ابعاد گوناگون است و با درجات مختلفي از شدت و تجربیات مشترك اعضاء مي

د نگرش و توانميعامل بالقوه  عنوانبهمدارس وجود دارد. بنابراین،  ازجمله هاسازمانضعف در 

قرار  تأثیرپیشنهادی به سازمان تحث  هایبرنامهرا در میزان استقبال از طرح ها و  دیدگاه افراد

 ینبتحقیق نشان داد که  هایفرضیهنقش مهمي ایفا نماید. یکي از  هاآنداده و در رد یا پذیرش 

 نتیجه وجود دارد؛قوی رابطه  پذیرش طرح تعالي مدیریت در مدارسو  ایدئولوژیکفرهنگ 

 (، (Soleimani & Mohammadi, 2009 ازجملههای تحقیقات مشابه اری از یافتهحاصل با بسی

(Yazdkhashti,Rajaiipour & Molavi, 2009)،(Young & et al.,2008 و )Al-Khalifa& 



  89 8931تابستان دوم، شماره، هفتمدوره                                            فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

Aspinwall,2001))  .در تبیین این  .شودميحمایت  هاآنداشته و توسط  همسویياشاره کرد

 پذیری و، قابلیت انعطافکارآفرینيای این فرهنگ، قابلیت  تهارزش هس گفت که توانميیافته، 

پذیری و پیشي گرفتن در  ، ریسکخالقیتاین فرهنگ بر روی  باشد. تاکید زیادنوآوری مي

 سازمانيفرهنگ هایمؤلفهو به همین دلیل، باالترین ضریب همبستگي را در میان  آینده است

ه مصادف با بارش اطالعات، گسترش ارتباطات و به خود اختصاص داده است. در عصر حاضر ک

نفوذ تکنولوژی است؛ توجه به روش های نوین آموزشي و پژوهشي، توجه به یادگیری عملي، 

مهارتي و کارآفریني، توجه به دروس کارگاهي، کاردستي و اختراعات دانش آموزی، برگزاری 

ي، توسعه توانمندی ها، زشیانگ نینظام رشد آفرمسابقات و جشنواره های مختلف، و توجه به 

دارد  وپرورشآموزش، همه نشان از رونق فرهنگ ایدئولوژیک در رییادگی -ياددهیاستقرار نظام 

که متناسب با تغییر و تحوالت عصر حاضر و رشد فناوری و توسعه اطالعات دارد و ارتباط 

 دارد. باشدميگیر تنگاتنگي با طرح تعالي مدیریت که از سنخ طرح های مدیریت کیفیت فرا

و نسبتاً قوی  دارمعنيمثبت،  رابطه پذیرش طرح تعالي مدیریتبین فرهنگ عقالیي و       

 &Soleimani ازجملههای تحقیقات مشابه حاصل با بسیاری از یافته وجود دارد. نتیجه

Mohammadi, 2009)،) (Yazdkhashti,Rajaiipour & Molavi 2009)،(Young & et 

al.,2008 و )Al-Khalifa& Aspinwall,2001)) .هاآنداشته و توسط  همسویي اشاره کرد 

، فرهنگ سازمانيفرهنگشکلي از  در تبیین این یافته، باید اذعان نمود که .شودميحمایت 

کامالً مشخص بوده و تمام تالش کارکنان برای  هدف سازمان ،نوع فرهنگ یندر اعقالیي است. 

و مرجع ست راندمان کاری آنها یزانم یزکارکنان ن دعملکر یارو مع دباشميتحقق آن اهداف 

های  یستگيو توجه به شا یيعقال یریگ یمتصم ،است مطرح و آنچه باشدمي یسرئ یاراخت

 عقالیيبنیادی فرهنگ  هایارزشاساس مفروضات و  مدار بودن در سبک رهبری است. -هدف

همچنین، بر  یابد.وی سودآوری و کارایي سوق ميبر پایه اهداف روشن و استراتژی پرتکاپو بس

عقالیي؛ نتیجه گراست و توجه  بافرهنگسازمان (  (Quinn & Spreitzer,1991اساس نظریه

 سازمانيفرهنگ، به نظر مي رسد رابطه مثبت و نسبتاً قوی ترتیباینبهاصلي به انجام کارهاست. 

آموزشي ما دارای نظام  چراکهبول باشد؛ عقالیي با میزان پذیرش طرح تعالي مدیریت قابل ق

ی هماهنگي بصورت یکسان برای سطوح و هارویهو دستورالعملها و  باشدميساختاری متمرکز 

و لذا در طرح تعالي مدیریت که در آن  شودميابالغ و اجرا  وپرورشآموزشبخش های مختلف 

، فعالیتهای مکمل، واداری یيامور اجرا یریتمد، ، رسالتاندازچشم ازجملهمحورهای مختلفي 

و توسعه مشارکت اولیا، دانش آموزان و کارکنان تبیین شده است هدف انجام کار و  برنامهفوق

 عقالیي را دارد.  بافرهنگرسیدن به نتیجه است که قابلیت انطباق 
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ین ا رابطه وجود دارد؛ابتدایي  پذیرش طرح تعالي مدیریت در مدارسو  يفرهنگ توافق ینب      

 &Soleimaniبه  توانميیافته نیز با نتایج تحقیق برخي از تحقیقات مشابه همخواني دارد که 

Mohammadi, 2009) )، (Yazdkhashti,Rajaiipour & Molavi, 2009)،(Young & et 

al.,2008 و )Al-Khalifa& Aspinwall,2001))  اشاره کرد. اما در توضیح نتیجه حاصل گفتني

بر دخالت دادن و شرکت دادن افراد در کارها توافقي یا مشارکتي فرهنگ  يصلا تأکیداست که 

است. هدف سازمان  يسازمان برون یطو تحوالت شتابنده مح ییردر حال تغ انتظارات با توجه به

 ي،فرهنگ مشارکت ازنظراست.  یش بازدهيو افزا یطبه مح یعسر یيپاسخگو ین حالت،در ا

 و تعلق در افراد سازمان یتحس مسئول ینندهسازمان، آفر یت هایکارکنان در فعال دادن دخالت

 سازمان به نحو یرش مسئولیت هایها و پذ افراد نسبت به هدف یش تعهدو موجب افزا است

یت هستند به کارکنان خود اهم يفرهنگ ینکه دارای چن هایيسازمان. شودمي فزایندهای

یق و پر رقابت تطب ییردر حال تغ محیطهایرا با  اند خود جهت توانسته ینو از ا ي دهندم زیادی

با  تا کنندميدارند، تالش  تأکیدخود  يداخل یطعالوه بر آنکه بر حفظ مح هاسازمان ین. ادهند

اعمال  یشترمندی از منافع ب و اصالحات را برای بهره ییراتتغ ي،قرار دادن عامل انسان یتمحور

شي، کم و بیش از چنین فرهنگي برخوردار هستند؛ سازمان آموز عنوانبهمدارس نیز  کنند.

 اساس بر یزن مدارسعملکرد  یارمعبه شکل گروهي انجام مي گیرند.  هاآنخیلي از کارها در 

و تعهد به گروه رمز  یری ها، مشارکتيگیمتصمبرخي از  . نحوهباشدمي يو انسجام گروه اتفاق

نتیجه گرفت که با  توانميبنابراین،  ست.اموجود های  یزشانگ همبستگي و یمیتصمیروزی، پ

ی پذیرش طرح حاکمیت فرهنگ توافقي یا مشارکتي در مدارس، با مدیریت اقتضائي، زمینه

و فرایند پذیرش و  یافتهکاهشتا حدودی  هاکارشکنيها و تعالي مدیریت فراهم آید و مقاومت

توسعه مشارکت اولیا و دانش  هایبرنامهاجرای موفقیت آمیز طرح مذکور تسهیل گردد، توجه به 

 آموزان، ایجاد نشاط و سالمتي در طرح تعالي مدیریت نیز بر این امر صحه مي گذارد.

کمتری نسبت رابطه پذیرش طرح تعالي مدیریت در مدارس، و  يسلسله مراتب فرهنگ ینب     

ي از تحقیقات مشابه این یافته نیز با یافته تحقیق برخ وجود دارد؛به سایر فرهنگهای ذکر شده 

 (، (Soleimani& Mohammadi, 2009به  توانمي ازجملههم راستا است که 

(Yazdkhashti,Rajaiipour & Molavi 2009)،(Young & et al., 2008 و )Al-Khalifa& 

Aspinwall, 2001))  اذعان کرد که در  توانمياشاره کرد. اما در توضیح این یافته از تحقیق

. باشدمي کنترل ثبات و عملکرد، معیار و سازمان هدف اجرای فرامینمراتبي،  فرهنگ سلسله

 به قدرت منبع اساس، همین بر و گیرد مي فني صورت دانش بر اساس گیری تصمیم نحوه

 در سبک رهبری. گرددمي در بین مدیران و کارکنان پخش دانش میزان و مراتبي صورت سلسله



  85 8931تابستان دوم، شماره، هفتمدوره                                            فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

 اعضا ارزشیابي مشخص، معیار و رفتار و برخوردهای رسمي و انهکار محافظه هاسازمان نوع این

مالحظه  .باشدمي آن و کسب امنیت سازمان در انگیزش مهم ترین نهایتاً و دهدميتشکیل  را

پذیری آن به شدت که انعطاف باشدميکه چنین جوُی کامالً ساختارمند و متمرکز  شودمي

ازماني منافات دارد. به همین دلیل نیز کمترین ضریب پایین است و این شرایط با روح تعالي س

 چراکه، به این فرهنگ اختصاص یافت، سازمانيفرهنگهای چهارگانه همبستگي در میان مولفه

به استناد نتایج تحقیقات گوناگون، زماني تعالي سازماني شکل مي گیرد و تکوین مي یابد که 

  پذیری افزایش یابد. انعطاف بوروکراسي و تمرکز سازماني به حداقل برسد و

نتایج حاصل نشان  نقش دارد. یریت،مد يطرح تعال یرشپذ بینيپیشدر  سازمانيفرهنگ     

فرهنگ ایدئولوژك، از بیشترین  مؤلفه، سازمانيفرهنگچهارگانه  هایمؤلفهداد که از میان 

فرهنگ  مؤلفهست و تغییرات متغیر مالك )پذیرش طرح تعالي( برخوردار ا بینيپیشقابلیت 

دیگر  مؤلفهشد که دو  عقالیي در رتبه دوم قرار دارد. همچنین، در این بررسي معلوم

واریانس )پذیرش  بینيپیشیعني )فرهنگ توافقي و سلسله مراتبي( از قابلیت  سازمانيفرهنگ

اذعان کرد  توانميطرح تعالي( برخوردار نیستند. در توضیح این یافته از تحقیق نیز 

 چراکهی طرح تعالي از جایگاه واالیي برخوردار است؛ در پذیرش و توسعه سازمانيرهنگف

های نوآورانه و رشدآفرین است. به نگرشهای افراد در جهت آغاز فعالیت فرهنگ تعیین کننده

مناسب تر باشد، میزان پذیرش طرحهای توسعه بخش و  سازمانيفرهنگنظر مي رسد هر چه 

شده توسط مدیران و معلمان و سایر کارکنان مدارس  بینيپیشاستا اهداف در ر هاآناجرای 

و  بینيپیشافزایش یافته و تسهیل و تسریع مي گردد. پر واضح است در نظام آموزشي هم برای 

توسعه طرح تعالي مدیریت، به فرهنگ ایدئولوژیک و عقالیي، بیش از همه نیاز است و در بستر 

ستوری طرح تعالي مدیریت برای رشد و توسعه با عدم اقبال و کندی فرهنگ سلسله مراتبي و د

آماری فقط  محدود بودن جامعه و نمونهبه  توانميمحدودیتهای تحقیق  ازجملهباشد. مواجه مي

شهر ارومیه، اشاره نمود که قدرت تعمیم پذیری نتایج  وپرورشآموزشبه مدیران نواحي دوگانه 

 وپرورشآموزشاس یافته اصلي پژوهش، پیشنهاد مي گردد که نظام بر اس، اما دهدميرا کاهش 

برای دسترسي به طرح تعالي مدیریت و توسعه و گسترش آن از سطح مدرسه تا سطوح باالتر، 

پویا، منعطف و ارگانیک، نسبت به تقویت ویژگي ها و  سازمانيفرهنگضمن بکارگیری 

غلي کارکنان خود برنامه ریزی و اقدامات عملي استعدادهای فردی و قابلیتها و توانمندی های ش

 را در این زمینه به انجام رساند.  
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فرهنگ ایدئولوژیک و پذیرش طرح تعالي مدیریت پیشنهاد  با توجه به رابطه قوی بین مولفه     

که برای رشد و توسعه بیشتر، مسئولین، مدیران و کارکنان مدارس اقدامات الزم را برای  شودمي

رایج انجام و اهتمام الزم را برای افزایش فرهنگ ایدئولوژیک مبذول  سازمانيفرهنگ تغییر

پرورش کارآفریني، خالقیت و نوآوری نظیر جشنواره های  هایبرنامهنمایند و در این راستا از 

 کارآفریني، جشنواره های الگوی تدریس برتر، جشنواره جابر بن حیان و نظایر آن بهره گیرند.

را با پذیرش  دارمعنيین رابطه مثبت و ترقوید از فرهنگ ایدئولوژیک، فرهنگ عقالیي بع     

که مدیران و مسئوالن اقدامات اساسي را  شودميطرح تعالي مدیریت دارد؛ بر این اساس توصیه 

انجام دهند و  باشدميبرای پیاده سازی و گسترش فرهنگ عقالیي که هدف اصلي آن انجام کار 

کارشکافي، ارائه شرح شغلي مدون، تبیین مقررات،  ازجملهستا ساز و کارهای الزم در این را

و  کار آیيد منجر به افزایش توانميتشریح اصول اخالقي کار، تقسیم کار بر اساس تخصص 

 تقویت فرهنگ عقالیي شود.

 همچنین فرهنگ سلسله مراتبي کمترین همبستگي مثبت را با پذیرش طرح تعالي مدیریت بعد

 وپرورشآموزشکه مسئولین و مدیران ادارات  شودمياز فرهنگ توافقي دارد، بنابرین، توصیه 

ی انجام دهند و زمینهو محافظه کارانه  يرسم یبرخوردهاها و رفتاراقدامات الزم را برای کاهش 

-پذیری و مشارکت کارکنان را در برنامه ریزی ها و تصمیم گیریکاهش تمرکز و افزایش انعطاف

های گوناگون فراهم نمایند که در این صورت فرهنگ توافقي و مشارکتي جایگزین فرهنگ 

شود و بسترهای الزم برای پذیرش و اجرای موفق طرح تعالي سلسله مراتبي و دستوری مي

گردد، در این راستا افزایش عدم تمرکز و تشکیل شوراهای تخصصي در تصمیم گیری فراهم مي

به  شودميوافقي و مشارکتي را تقویت کند. به سایر محققان نیز پیشنهاد د فرهنگ تتوانميها 

بررسي رابطه ساختار و جو سازماني با پذیرش طرح تعالي مدیریت، اثربخشي این طرح و عوامل 

 موثر بر آن بپردازند.
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