
 1051بهار و تابستان ،8شماره ،چهارمدوره               شاوره      در آموزش علوم تربیتی و مپویش  فصلنامه 

52 

 

 

بررسی عوامل موثر بر نهادینه ساختن مدیریت مشارکت ها در مدارس با 

(ANP-DEMATEL)شبکه  تکنیک تحلیل
7 

 2زاده کاظم علی

 

 چکیده

در  0یر و اولویت بندی متغیرهای مدیریت مشارکت هاتاثهش تعیین وین پژم انجاهدف از ا   

 ارس استان مازندرانمددر اغل وشان دیرومحاضر را ق وتحقیری ماآجامعه .  میباشدارس مد

نفر از کارشناسان به روش نمونه گیری هدفمند  20تشکیل می دهند که از این جامعه تعداد 

بی متغیر ها و روابط درونی آن ها از تکنیک در این مقاله برای ارزیا. مورد مطالعه قرار گرفتند

دیمتل روش مناسبی برای ارزیابی و آنالیز داده ها . استفاده شده است 9و دیمتل 0تحلیل شبکه

در پژوهش حاضر از پرسشنامه مقایسه زوجی بهره . در برآورد روابط درونی سیستم می باشد

یریت مشارکت ها معیار تصمیم گیری پس از تحلیل داده ها بر روی مولفه های مد. گرفته ایم

معیارهای رهبری، ساختار و . در اولویت اول و معیار ارتباطات در اولویت دوم قرار گرفته است

الزم به ذکر است مولفه ی . کنترل به ترتیب در اولویت سوم، چهارم و پنجم قرار گرفتند

مولفه از لحاظ تاثیرگذاری و یعنی این . ساختار بیشترین تعامل را در سیستم مشارکت ها دارد

مدیران با دانش به اطالعات به دست آمده می توانند  .  تاثیر پذیری بیشترین نقش را دارد

 .تصمیماتی موثر اخذ و به نظام آموزشی ارائه نمایند

 .مدیریت مشارکت ها، مدارس، دیمتل، تحلیل شبکه :واژه ها کلید

 

                                                      
 
 21/1/58 :تاریخ پذیرش مقاله  -  12/0/58: تاریخ دریافت مقاله 
 

 
 ka.ali1362@yahoo.com، کارشناسی ارشد
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 مقدمه

است از مجموعه ای از کارکنان سازمان که برای رسیدن گروه مشارکتی در سازمان عبارت    

به هدف مشترک فعاالنه با یکدیگر کار می کنند و عالوه بر اینکه مسئول رفتار خود هستند در 

به عبارت دیگر گروه مشارکتی . برابر رفتار سایر اعضای گروه نیز احساس مسئولیت می کنند

همانند کوهنوردان، کارکنان زمانی به قله می  .مستلزم مشارکت فعال و مستقیم کارکنان است

گروه مشارکتی متکی بر سه دسته از گروههای . رسند که جزئی از تیم مشارکتی باشند

که با یکدیگر کار می کنند تا موضوعهای کاری تعیین شده « گروههای رسمی»: یادگیری است

. ئله مشخص می گردندموضوعوها در قالووب مس. از سوی مدیر را با موفقیت انجام دهند

زمانی که مدیر از طریق سخنرانی، نمایش فیلم و غیره مستقیماً به « گروههای غیررسمی»

دقیقه قبل، بعد و یا ضمن سخنرانی و  0-9این گروهها . آموزش می پردازد، شکل می گیرند

ههای گرو»دسته سوم . به صورت سازمان یافته با یکدیگر تعامل پیدا می کنند... نمایش فیلم

هستند که درازمدت هستند و همکاری و تعامل آنها با یکدیگر ریشه در « مشارکتی پایه

این گروهها با دوام ترین گروههای مشارکتی هستند و قصدشان حمایت، کمک و . گذشته دارد

 (.Johnson and Johnson, 2010)رفع مشکالت یکدیگر است 

آن در . از قراردادن کارکنان در گروههاستگروه مشارکتی چیزی بیش » 1به اعتقاد گالزر   

 (.Glosser, 2010)« واقع نوعی مدیریت سازمان محسوب می شود

در گروههای . درگروه های نوعی متداول، اعضا براساس عملکرد فردی پاداش می گیرند   

در گروههای نوعی متداول، . مشارکتی اگر پاداشی هم در کار باشد به گروه تعلق می گیرد

تهای اجتماعی جهت کارکردن کارکنان با یکدیگر آموزش داده می شود، اما در گروههای مهار

مشارکتی مهارتهای اجتماعی تعریف گردیده و پس از بحث و مشاهده به مرحله اجرا گذاشته 

در گروههای نوعی متداول، مدیر برای حل مشکالت، هشدار به کارکنان و یادآوری . می شوند

اما در گروههای مشارکتی مدیر گروه را به حل مشکل . را متوقف می کندبه آنها، کارگروهی 

در گروههای نوعی متداول، اولویت اصلی .ترغیب می کند و دخالت خود را به حداقل می رساند

                                                      
1
 Glosser 
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اما در گروههای مشارکتی عالوه بر انجام کار، مشارکت همه اعضا و رشد . انجام واتمام کار است

 (.Herried, 2001)است مهارتهای آنان موردتوجه 

ن و   کنارکاو عملی مدیریت  -یفکری گیردرجهت در ست که ی اینداکتی فررمدیریت مشا   

از برنامه ریزی عم احل مختلف برنامه امری در تصمیمگیراف، هداتعیین ن در ناهمکاری آ

و تی سدربر ،   نظارت معینح سطوای در جرابرنامه )عملی ی اوه  هوا برنامویاستراتژیک و 

ی هان مازمدیریت ساوزه مرا(. 1059همدانی، ( )اونهآی وثربخشو اا وه هوبرنامای روجاحت وص

آوری، نوه و یندل آکه تحودد تأکید گره و یددگرخ منسوو متداول آن شی به شکل سنتی زموآ

یژگی وه وجملن از اوکنرحیح کاویت صادوهد انگیزش و اویجی، انگر، آینده کترمشا، خالقیت

از آن یاد می شود، یعنی وجود مانی زسای هبرعنوان رست که تحت وز امرامدیریت  مهمی ها

، معلمان و مناسبی های سبک گیررطریق بکااز نند ابتوموجود  یط اکه طبق شررهبرانی 

 (.1059حمیدی، )اجرا درآورند ه وبکارکنان را 

 

 مبانی تحقیق

عوامل تحقیق شامل تصمیم گیری، . عامل مورد مطالعه قرار گرفته است 9در تحقیق حاضر    

.  ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل می باشد که با مرور ادبیات پژوهش به دست آمده اند

.  پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش ای که بر اساس این پنج عامل ها ساخته شده است

مانی کریتنر زسار فتارمدیریت ب کتاعامل مذکور به صورت مستند در  9الزم به ذکر است که 

در تحقیق حاضر . برای هر بعد سواالتی تنظیم شد. دونه ا مدآکبر فرهنگی اکینیکی ترجمه و 

 .متغیرها بر اساس مقایسه زوجی طیف لیکرت مورد ارزیابی قرار گرفته اند

 . از پژوهش های انجام شده می توان به پژوهش های ذیل اشاره کرد
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، نلوپرسن میاد عتمان، اطمیناد ایجااجمله ری از شمابی  ییاامز( 2316) 1رگسانزبو   

مدیریت ای جرانتیجه را در غیبت ان کاهش میزو ثربخشی ، اخالقیتر و بتکارت ادویش قازوفا

 .   ستده اروکارش زوکتی گراومش

ین وتعیدر ساسی و امهم ی عنصران مانی به عنوزسامشارکت ( 2316) 2ننیسودبه نظر     

ست تا جایی اشی مستند زموت آتحقیقاط در تباارین ا. سته اانی شناخته شدمزاوی سوثربخشا

ن معلمان میاد عتماو ابه مدیر ن کنارکاد عتما، ای مدیروثربخشاه ومانی بزاوسمشارکت که 

جتماعی موجب احرمت ر و قا، وپشتیبانی، توحمایز، اوبت تباطاس ارساابر و ست ه اشدط مربو

 (.2316، 0اونز) دووی شومارس دومن در کنارهی کاوتعلق گرو   تثبیت شایستگی 

و النه دعاصورت به  دانش آموزان مانی که با نشان دادند ز( 2319)ان یگرو د 0روردس    

ی هبررنها به د آعتماو امثبت تشویق می شوند ش نگرن دادن نشاای نها برد آووشر فتارمثبت 

حمایت ت و طالعاو ابه منابع آموزان دانش محیطی که در قع در وا. یش یابدافزن امازساو 

 .دشومینها ی آنمنداین باعث توو امی نند ا دوپیی روگیافرصت فر، شته باشندداسترسی د

 

کتی راودیریت مشوسبک مده از ستفاان ابین میزدر تحقیقش نشان داد که (1056)شاقلی     

قیم و معناداری وجود وا ساختن فضای سازمان از جانب آنان رابطه مستبان روبیه ددگاویاز د

ان زوبا میان بیره دیدگااز دکتی رسبک مدیریت مشاده از ستفادارد و از طرفی بین میزان ا

 .داری وجود داردمعنی و ه مستقیم وبطن رااونان از جانب آدیروماز ت وحمای

از آن ت وسرت اثربخش عبااشی زموآکه جو ن می دارد حیمی بیااز ربه نقل ری بختیا   

ترین ربه مؤثی گیردیا، هیددیند یاافردر آن شی که زموآیط اشرو (  فیزیکی، یونوار)یط ومح

ن می دارد مه بیاد در اداخووی . حداکثر برسدشی به زموزده آباو ه وگرفتم اونجان وجه ممکو

                                                      
1
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ن شی که همازمون های آمازساف یعنی هد، فش برسداهداست که به اثربخش ای اسه رمدکه 

 (.1059بختیاری، )آموزان باشد نش ی ازداقبولی بیشتر

ن ناآکت رمشاان و بیردصمیمی ر فتاربین ن می کند که بیاد هش خووپژدر ( 1050)دانشفر 

یافته های پژوهشگر مذکور نشان همچنین . د داردجوداری ومعنی ی بطه ی راتصمیم گیردر

دار معنی ی هبطرانیزی د تصمیم گیروینآفران در روبیدکت راومشدانش آموزان و بین می دهد 

 . د داردجوومستقیم و 

در ا وهان  مدرسه که هرچند مدیرن می دارد سمیت بیایش و اهولفاز به نقل زاده حسن    

نها باعث ر آما همین کا، انظر بگیرندرا در نند تمامی حقایق ابتود خوادی نفری ارومیم  گیوتص

وی .د وفتای وؤثرمومس کالی گیردنامساعد ساختن محیط یاد و در شون  میحتی معلمارانا

زد در ساب می مضطرن را کنارکه کاایی ضایتیهرنا دارد که ناکامی ها و ی ومن اوین بیوهمچن

ن با معلمارت ست مشواگرچه ممکن ا. د ووی شوز مونیدان اگروانی شوباعث پریشنهایی نقطه 

حسن )ی گذاردد آوردن محیط تفاهم و اعتماد تاثیر مووبوجدر ا ومد اووموجب تغییر تصمیم نش

 (.1050زاده، 

ژی، تکنولون، مازسار ساختاازه و نداهد که متغیرهایی نظیر ن می دهشها نشاوپژخالصه ی   

رت و مهاو نش ، داصلین، گرایش های نقش آفرینان امازسای سیستم ها، خرده فرهنگ

ر مستقیم و غیر مستقیم درموفقیت برنامه های مشارکتی ووه طوبن تاوسدیرزیت وشخص

 (.1052رهنورد، )ثیرگذار هستنند تا

 

 روش تحقیق     

 (.81: 1051سرمد،. )شوند تحقیقات براساس هدف به دو دسته بنیادی و کاربردی تقسیم می   

جامعه آماری . پیمایشی است -پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی 

نفر خبره به  20از این میان تعداد تحقیق، شامل مدیران مدارس استان مازندران می باشند که 

های پژوهش از در این پژوهش برای جمع آوری داده .روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند
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و مدل مقایسه زوجی ساعتی برای طراحی . استفاده گردیده است 6و ابزار پرسشنامه 9مصاحبه

بندی  جهت اولویت ، پرسشنامه خبره1پرسشنامه شماره   .شود پرسشنامه خبره استفاده می

های مبتنی بر مقایسه زوجی  معیارهای اصلی انتخاب روش انجام پروژه با استفاده از تکنیک

 .باشد می ANPمورد استفاده یعنی 

 طیف نه درجه ساعتی: 1جدول

 توضیح jنسبت به  iوضعیت مقایسه  ارزش

 .رداهمیت برابر دا jنسبت به  iشاخص  Equally Preferred  ترجیح یکسان 1

 .کمی مهمتر است jنسبت به  iگزینه یا شاخص  Moderately Preferredکمی مرجح  0

 .مهمتر است jنسبت به  iگزینه یا شاخص  Strongly Preferredخیلی مرجح  9

1 
 Very stronglyخیلی زیاد مرجح 

Preferred 
 .است jدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  iگزینه 

 .نیست jمطلقاً مهمتر و قابل مقایسه با  jاز  iگزینه  Extremely Preferredکامالً مرجح  5

 بینابین 6-8-0-2
، بیانگر 8دهد مثال  ارزشهای بینابین را نشان می

 .است iبرای  5تر از  و پایین 1اهمیتی زیادتر از 

 

بوده است که برای تعیین روابط  DEMATELمورد استفاده پرسشنامه  2پرسشنامه شماره    

 .ن عوامل مهم و تاثیرگذار مدیریت مشارکتی مورد استفاده قرار گرفته استمیا

 

 1559؛ وانگ و چانگ  2311وانگ، : گذاری تکنیک دیمتل، منبع طیف ارزش :2جدول 

 معادل کمی متغیر زبانی

 3 بدون تاثیر

 1 تاثیر کم

 2 تاثیرگذار

 0 تاثیر زیاد

 0 تاثیر خیلی زیاد

                                                      
5
 - Interview  

6
 - Questionire 
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های مبتنی بر مقایسه  این سنجش مورد توجه قرار گرفته است پرسشنامهتمامی معیارها در    

کند که اگر میزان  ها بیان می این شاخص. برخوردار هستند 1زوجی فی نفسه از روایی

تمام . باشد بهتر است در مقایسات تجدید نظر گردد 1/3ناسازگاری مقایسات زوجی بیشتر از 

متغیر از بین خواهد رفت بنابراین نیازی به سنجش احتماالت مرتبط با در نظر نگرفتن یک 

  (113: 1080مهرگان، . )وجود نخواهد داشت 2پایایی

 :مقایسه زوجی عناصر

 .معیار از فرمول زیر محاسبه می شود Nتعداد مقایسات زوجی با 

      

 
 

 

زوجی منتقل و  پس از مقابسه زوجی توسط خبرگان برای تعیین اولویت به ماتریس مقابسه   

 .از هر سطر میانگین هندسی گرفته می شود

             
 

   

 

مبتنی بر مفهوم « بردار ویژه»در ادامه برای به دست آوردن وزن نهایی عناصر تکنیک    

 .ژه از روش نرمال سازی خطی استفاده می شودتکنیک بردار وی.است« نرمال سازی»

   =
  

   
 
   

 

، یکی از ابزار های تصمیم گیری چند معیاره بر مبنای DEMATELتکنیک    

ما را قادر می سازد مسائل را برنامه ریزی و حل کنیم به نحوی که برای . تئوری گراف است

ترسیم  درک بهتر روابط علی نقشه ی روابط شبکه ای چندین معیار را در گروه علت و معلول

محصول فرایند دیمتل ارائه (. 086-019: 2338)2، شایجیت( 169-100: 2336، 1چیو) کنیم

                                                      
1-validity 
2
 -Reliability 

1
- Chio 

2
 - Shygith 

]1[ 

]2[ 

]0[ 
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تصویری است که باسخ گو بر اساس آن فعالیت های خود را سازمان داده و جهت روابط میان 

چهار گام زیر را ( 151-111: 2338)0وو (.  13-1: 2311، 0لی)معیار ها را مشخص می نماید 

 .ارائه کرده است( 1516)9بر اساس روش فونتا و گابوس  DEMATELبرای روش 

 تشکیل سوپر ماتریس

  
برداری است که اثر هدف را بر روی هریک از معیارهای نشان  W21که در این ماتریس، بردار 

یک  I عنصر . باشد میها  هریک ازمعیارها برروی گزینه نشان دهنده اثر W32بردار . دهد می

 .ماتریس همانی است

ها محاسبه  ابتدا جمع تمامی سطرها و ستون: محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم نرمال   

 .دهد را تشکیل می kمعکوس بزرگترین عدد سطر و ستون . شود می

 

برای محاسبه ماتریس  :محاسبه ماتریس ارتباط کامل   

سپس ماتریس . شود تشکیل می (I)نی ارتباط کامل ابتدا ماتریس هما

در نهایت ماتریس . کنیم همانی را منهای ماتریس نرمال کرده و ماتریس حاصل را معکوس می

 :کنیم نرمال را در ماتریس معکوس ضرب می
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  محاسبه توزیع ماندار سوپر ماتریس وزن دار شده

   k

k
WLim



 

در صورتی که ماتریس توزیع ماندار، به یک ماتریس نهایی همگرا شود، این ماتریس نهایی    

در صورتی که این ماتریس به یک . رود ها به کار می معیار سنجش وزن برای گزینه به عنوان

 ها انجام میشود، بردار همگرا نشود، ازتمامی ماتریس هایی که همگرایی به صورت تناوبی به آن

 :میانگین گیری خواهد شد
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 یافته های تحقیق

 (ANP)طراحی مدل فرآیند تحلیل شبکه ای 

با توجه به هدف پژوهش نخست براساس معیارها شناسائی شده به طراحی مدل مناسب    

از نماد برای رد یابی شاخص ها . تحلیل شبکه در نرم افزار سوپر دسیژن اقدام شده است

 .آمده است 0شاخص ها و نماد ها در جدول . استفاده شده است 

 

 شاخص های پژوهش: 0جدول

 معیار نماد

C1 تصمیم گیری 

C2 ارتباطات 

C3 رهبری 

C4 ساختار 

C5 کنترل 

 

 

]1[ 

]8[ 
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 (ANP) مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

 بر اساس هدف  مقایسه زوجی معیارهای اصلی

نفر از خبرگان انجام  20یسه زوجی از دیدگاه گروهی متشکل از مقا 13،  1بر اساس فرمول 

 .شده است

 ماتریس مقایسه زوجی معیارهای اصلی: 0جدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 GE EV 

C1 1 10050 10810 10959 20953 10621 30039 

C2 30613 1 10621 10815 10510 10010 30201 

C3 30992 30619 1 10311 10800 30512 30111 

C4 30621 30993 30553 1 10110 30530 30113 

C5 30086 30936 30902 30960 1 30965 30131 

 

 
 نمایش گرافیکی معیارها-2شکل

0.000 

0.050 

0.100 

0.150 

0.200 

0.250 

0.300 

0.350 

C1 C2 C3 C4 C5 

0.305 

0.247 

0.171 0.170 

0.107 
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 :0بر اساس تحلیل انجام شده و جدول   

معیار ارتباطات با وزن . در اولویت اول قرار گرفته است 30039معیار تصمیم گیری با وزن 

معیار رهبری و ساختار و کنترل به ترتیب با وزن های . گرفته است در اولویت دوم قرار 30201

 .در اولویت سوم ، چهارم و پنجم قرار گرفته اند 30131و  30113، 30111

 .می باشد 30338نرخ سازگاری به دست آمده برابر با 

 

 معیار اصلی با تکنیک دیمتل  محاسبه ماتریس ارتباط کامل

سپس ماتریس . شود تشکیل می (I)ط کامل ابتدا ماتریس همانی برای محاسبه ماتریس ارتبا   

در نهایت ماتریس . کنیم همانی را منهای ماتریس نرمال کرده و ماتریس حاصل را معکوس می

 :]6[فرمول  کنیم نرمال را در ماتریس معکوس ضرب می

 معیارهای اصلی (T)ماتریس ارتباط کامل  -9جدول 

T C1 C2 C3 C4 C5 

C1 0.856 0.776 0.957 0.932 0.805 

C2 1.336 0.851 1.229 1.216 1.041 

C3 1.054 0.763 0.796 0.988 0.802 

C4 1.204 1.023 1.117 0.945 0.982 

C5 1.292 0.933 1.162 1.105 0.810 

 

 نمایش نقشه روابط شبکه

روش با این . باید ارزش آستانه محاسبه شود (NRM)برای تعیین نقشه روابط شبکه    

تنها روابطی که . نظر کرده و شبکه روابط قابل اعتنا را ترسیم کرد توان از روابط جزئی صرف می

. نمایش داده خواهد شد NRMاز مقدار آستانه بزرگتر باشد در  Tمقادیر آنها در ماتریس 

ز بعد ا. محاسبه شود Tبرای محاسبه مقدار آستانه روابط کافی است تا میانگین مقادیر ماتریس 

که کوچکتر از آستانه باشد صفر شده  Tآنکه شدت آستانه تعیین شد، تمامی مقادیر ماتریس 

بدست  3055در این مطالعه ارزش آستانه برابر  .شود یعنی آن رابطه علی در نظر گرفته نمی
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و الگوی  6 جدول. حاصل شده است  9بنابراین الگوی روابط معنی دار از جدول . آمده است

 :دار به صورت زیر استروابط معنی 

 

 الگوی روابط معنی دار :6جدول

 C1 C2 C3 C4 C5 

C1 * * * * * 

C2 1.336 * 1.229 1.216 1.041 

C3 1.054 * * * * 

C4 1.204 1.023 1.117 * * 

C5 1.292 * 1.162 1.105 * 

 

 

 

 الگوی روابط درونی معیارهای اصلی مدل :0شکل 
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 : الگوی روابط علی معیارها

س از محاسبه ارتباط کامل برای معیارها و تعیین ارزش آستانه که به دست امده است و نیز پ

. الگوی روابط علی را به دست آورد الگوی روابط معنی دار در نهایت میتوان به دست آوردن 

 :آمده است 1الگوی روابط علی در جدول 

 الگوی روابط علی زیر معیارها  -1جدول 

 D R D+R D-R 
C1 4.325 5.742 10.067 -1.417 

C2 5.674 4.346 10.020 1.327 

C3 4.402 5.261 9.663 -0.859 

C4 5.271 5.186 10.457 0.085 

C5 5.303 4.439 9.742 0.863 

 

های سیستم  نشانگر میزان تاثیرگذاری آن عامل بر سایر عامل (D)جمع عناصر هر سطر  -

معیار تصمیم گیری . شترین تاثیرگذاری برخوردار استاز بی براین اساس معیار ارتباطات. است

 .کمترین تاثیرگذاری را دارند

برای هر عامل نشانگر میزان تاثیرپذری آن عامل از سایر عامل های  (R)جمع عناصر ستون  -

زیرمعیار . براین تصمیم گیری از میزان تاثیرپذیری بسیار زیادی برخوردارند. سیستم است

 .اثیرپذیری را از سایر معیارها دارندارتباطات کمترین ت

به عبارت دیگر . ، میزان تاثیر و تاثر عامل مورد نظر در سیستم است(D + R)بردار افقی  -

. عاملی بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد D + Rهرچه مقدار 

 . ای مورد مطالعه دارندبراین اساس معیار ساختار بیشترین تعامل را با سایر معیاره

 D - Rبطور کلی اگر . دهد ، قدرت تاثیرگذاری هر عامل را نشان می(D - R)بردار عمودی  -

. شود شود و اگر منفی باشد، معلول محسوب می مثبت باشد، متغیر یک متغیر علی محسوب می

ار و کنترل بنابراین معیار های تصمیم گیری و رهبری معلول و معیار های ارتباطات ، ساخت

 .علی محسوب می شود
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 نتیجه گیری

در این پژوهش عوامل موثر بر نهادینه ساختن مدیریت مشارکت ها در مدارس با تکنیک    

با . اولویت بندی شده اند و روابط درونی مولفه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است  تحلیل شبکه

. در اولویت اول قرار گرفته است 30039توجه به یافته های پژوهش معیار تصمیم گیری با وزن 

معیار رهبری و ساختار و کنترل . در اولویت دوم قرار گرفته است 30201معیار ارتباطات با وزن 

 .در اولویت سوم ، چهارم و پنجم قرار گرفته اند 30131و  30113، 30111به ترتیب با وزن های 

در اولویت نخست و نیز مقایسه با با توجه به یافته های تحقیق و قرار تصمیم گیری    

و (1050)و حسن زاده( 1050)تحقیقات انجام شده، پژوهش حاضر با یافته های دانشفر

همسو می باشد، بدین معنی که مدیران و معلمان در سیستم آموزشی خود از (  1052)رهنورد

های بین مولفه های مدیریت مشارکتی مولفه تصمیم گیری را در اولویت نخست برنامه 

با توجه به یافته های تحقیق مولفه ی تصمیم گیری از بیشترین . مدیریتی خود قرار دهند 

تصمیم گیری از تمامی مولفه ها یعنی ساختار، رهبری، ارتباطات .  تاثیر پذیری برخوردار است

معیار . و معیار ارتباطات بیشترین تاثیر گذاری را درسیستم دارد. و کنترل تاثیر می پذیرد

به این معنی که از لحاظ تاثیر . ختار بیشترین تعامل را در سسیستم با سایر مولفه ها داردسا

 . گذاری و تاثیر پذیری در اولویت نخست قرار گرفته است

 : از منظر قدرت تاثیر گذاری و تاثیر پذیری

معیار . معیارهای ارتباطات، ساختار و کنترل جز معیار های تاثیر گذار در سیستم می باشد   

معیار . ارتباطات بر روی مولفه های تصمیم گیری، رهبری، ساختار و کنترل تاثیر گذار است

معیار کنترل بر . ساختار بر روی معیار های تصمیم گیری ، ارتباطات و رهبری تاثیر گذار است

 . روی معیار های تصمیم گیری، رهبری و ساختار تاثیر گذار است

معیار تصمیم گیری . رهبری جز معیار های تاثیر پذیر می باشند معیار های تصمیم گیری و   

معیار رهبری از معیار های . از معیار های ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل تاثیر می پذیرد

 .ارتباطات ، ساختار و کنترل تاثیر می پذیرد

نابراین ب. نتایج حاصل در پیشبرد اهداف عالی آموزشی،  بررسی و نتیجه گیری شده است

مدیران با بهره گیری از نتایج حاصل از تحقیق حاضر می توانند به بهبود عملکرد سیستم 

 . آموزشی کمک نمایند و شاهد نتایج بهتر در روند آموزشی باشند
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