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چكيده
هدف :هدف از اين پژوهش ،بررسي رابطه بین سبک های تصمیم گیری مديران با
خالقیت و مديريت مشارکتي در مدارس متوسطه اول شهرستان سنندج است.
روش :روش پژوهش ،توصیفي از نوع همبستگي است .جامعه آماری اين پژوهش شامل
کلیه مديران مقطع متوسطه اول شهرستان سنندج است که حجم نمونه آماری  78نفر است.
ابزار گردآوری اطالعات اين پژوهش شامل سه پرسشنامه :سبک های تصمیم گیری هادی
زاده مقدم و طهراني ( )1387و مديريت مشارکتي مقیمي ( )1381و خالقیت صنعتي زاده
( )1389است .برای تجزيه و تحلیل دادهها ،متناسب با سؤاالت تحقیق از روش آماری توصیفي
(فراواني ،درصد ،میانگین ،و انحراف معیار) و آمار استنباطي (آزمون ضريب همبستگي،
رگرسیون گام به گام ) استفاده شده است.
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يافته ها :يافتههای پژوهش نشان داد که از بین مؤلفههای سبک های تصمیمگیری ،بین
مؤلفه های عقالني و آني با خالقیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین يافتهها نشان
داد که فقط مؤلفه شهودی با مديريت مشارکتي رابطه مثبت و معناداری دارد .همچنین بین
خالقیت و مديريت مشارکتي رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری :نتايج يه دست آمده نشان دادند که مؤلفه های عقالني و آني پیش بینيکننده
بهتری برای خالقیت بودند و همچنین مؤلفه شهودی پیش بیني کننده بهتری برای مديريت
مشارکتي است.
کليد واژه ها :سبک های تصمیم گیری ،خالقیت ،مديريت مشارکتي.

مقدمه
172
برر

زندگي در هر سازماني از جمله در سازمانهای آموزشي نیازمند اتخاذ تدابیر و راه
حل های گوناگون و مستمر است .مديران نیز بايد وظايف و کارکردهای گوناگوني را

سی

انجام دهند تا بتوا نند سازمان خود را هدايت و رهبری کنند .به طور کلي تصمیم گیری

تأث

يکي از چالشهای مديران در طول زمان است؛ زيرا آنان در طول مأموريت سازماني خود

یر

با مسائل و موقعیتهايي رو به رو ميشوند که نیازمند تصمیم گیری است .تصمیم ،به

عوام
ل
فرد

عنوان يک نقطه شروع ،در شناخت فرآيندهای سازماني از اهمیت حیاتي برخوردار
است .از آنجايي که تصمیمگیری ،جوهر اصلي مديريت را تشکیل ميدهد و انجام

یو

درست و مؤثر وظايف مديريت به طور کامل به آن بستگي دارد و فلسفه وجودی

سازم

مديريت ،پیوندی ناگسستني با تصمیمگیری ايجاد ميکند بنابراين بحث تصمیمگیری،

انی

يک بحث با ارزش و مهم تلقي ميشود .تخصیص منابع ،شبکه ارتباطي ،روابط رسمي و

بر

غیر رسمي و تحقق اهداف سازماني ،به وسیله مکانیزمهای تصمیم گیری کنترل ميشود

خالق
یت
مدیرا
ن
….

(سرفزاری و همکاران .)185، 1384 ،تصمیمگیری يکي از محوریترين فرآيندها در
سازمان محسوب شده و به عنوان وظیفه اصلي مديران تمامي سطوح مطرح است (لیزاس و

تصمیمگیری مورد استفاده قرار ميدهند .به عبارت ديگر ،سبک تصمیمگیری هر فرد
رويکرد شخصیتي او در درک و واکنش به وظیفه تصمیمگیری خود است (تانهولم،2
 .)2004به همین دلیل؛ رشد ،موفقیت و شکست سازمانها نتیجه تصمیمات مديران آن
سازمانهاست .در يک سازمان ،مديران تصمیمگیرنده هستند و کیفیت اين تصمیمات،
تبیینکننده موفقیت سازمان جهت دستیابي به اهداف سازماني است .اگرچه تصمیمات
استراتژيک برای سازمان سرنوشت ساز است اما مديران بايد در مورد ديگر ابعاد سازمان
مانند ساختار ،سیستمهای کنترل ،عکسالعمل نسبت به تغییرات محیطي و تخصیص منابع
انساني نیز به تصمیمگیری بپردازند .سازمان بدون وجود مکانیسم تصمیمگیری فرو ريخته
و به صورت مجموعهای از افراد که هدفهای خاص خود را دنبال ميکنند در
ميآيد(سرفزاری و همکاران.1384 ،ص  .)185کیفیت مديريت تابع کیفیت و نوع تصمیم
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هراکلز .)1996 ،1سبک تصمیمگیری افراد ،بیانگر الگوی عادتي است که آنها در هنگام

173

گیری است زيرا کیفیت طرح ها و برنامهها ،اثر بخشي و کارآمدی راهبرد ها و کیفیت

برر

نتايجي که به دست مي آيد ،همگي تابع تصمیماتي است که مدير اتخاذ مي کند (پلونک،

سی

فورينه به نقل از طوسي .)1383 ،در واقع تصمیم گیری مهمترين زيربنای وظايف در

تأث
یر

مديريت مي باشد و انتخاب نوع و شیوه تصمیمگیری ،جزء مهمترين مهارتهای مدير

عوام

در اخذ تصمیمات است (زهاوی و همکاران .)1388 ،همه سازمان ها برای رشد و بقاء

ل

نیازمند انديشه های نو و نظريات بديع و تازه مي باشند .افکار و نظريات جديد ،خون تازه

فرد

ای به کالبد سازمان تزريق کرده و آن را از نیستي و فنا نجات مي دهد (سیدجوادين،

یو

 .)373 ،1388برای آن که بتوانیم در دنیای متالطم و متغیر امروز به حیات ادامه بدهیم بايد
به نوآوری و خالقیت روی آوريم و ضمن شناختن تغییرات و تحوالت محیط برای

سازم
انی
بر
خالق
یت

1 . Layzas & Heracles
2 . Thunholm

مدیرا
ن
….
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رويارويي با آن ها پاسخ های بديع و تازه تدارک ببینیم و همراه تأثیرپذيری از اين
تحوالت بر آن ها اثر بگذاريم و بدان ها شکل دلخواه دهیم (الواني.)229 ،1388 ،
نقش خالقیت و آثار آن در نارسايي های عملکرد سازمان امری است انکارناپذير،
لیکن زماني مي توان به خواسته های رهبران و انديشمندان سازماني در به کارگیری
خالقیت ها پاسخي مثبت داد که شرايط و زمینه های مساعدی برای بروز خالقیت افراد
(مديران-کارکنان) از سوی سازمان فراهم شود .همچنین سازمان تحت تأثیر نیروهای
مداخله گر مانند نیروی کار ,تکنولوژی ،سیاست های جهان نو و باالخره خصیصه در
حال دگرگوني رقابت دارد لذا نیازمند انديشههای نو و خالق و نوآوری برای بقا است.
مهم تر از همه ،وجود فرهنگ خالقیت و نوآوری در مديريت سازمان است .هر گاه
مديران سازمان های آموزشي به اين مقوله به عنوان فعالیت های ضروری و حیاتي ،باور

174
برر
سی
تأث

و اعتقاد داشته باشند همه فعالیت ها در اين زمینه دوام و بقا خواهد يافت .سازمان و
گروه خالق به رهبر و مدير خالق نیاز دارد و مدير خالق کسي است که بتواند در
فرهنگ سازمان تأثیر بگذارد و به عنوان طرح اجتماعي سازمان خود در خالقیت و
نگهداری عوامل فرهنگي آن توانمند باشد و مديران خالق کساني هستند که مي توانند

یر

به برکت تمايل شخصي خود يا آموزشي که ديدهاند از کسب نتايج خالق احساس

عوام

رضايت کنند (باقری زاده .)16 ،1378 ،مهم ترين عامل براى موفقیت سازمانى که مى

ل

خواهد در جهت بهبود مداوم قرار داشته باشد مشارکت کارکنان در امور است .البته

فرد
یو
سازم

مشارکت دادن کارکنان در امور و قدرت بخشیدن به آنان نیازمند سازماندهى مناسب
است تا بتوان از مجموعه فعالیت هاى انفرادى و گروهى در سازمان به نحو مؤثر استفاده

انی

کرد .در فرهنگى که به کار گروهى و مشارکت در امور اهمیت داده مى شود الزم

بر

است قدرت و اختیار کافى نیز جهت مشارکت به کارکنان داده شود زيرا افرادى که به

خالق

مسايل و مشکالت نزديک تر بوده و با آن سروکار دارند معموالً بهترين راه حل ها را

یت
مدیرا
ن
….

نیز ارائه مى دهند (محمد پور .)1388 ،مديريت مشارکتي يکي از ساز و کارهايي است

آورد به طوری که يکي از انديشمندان مديريت در زمینه عوامل مؤثر بر خالقیت و
نوآوری به عواملي اشاره دارد که يکي از آنها مشارکت کافي در انجام فعالیت ها و
تالش های خالق است که در مديريت و سازمان مي توان آن را تفويض اختیار دانست
زيرا آزادی عمل کافي به افراد داده مي شود و زمینه های خالقیت و نوآوری فراهم مي
شود پس مديريت مشارکتي با دادن آزادی عمل کافي به افراد موجب بروز خالقیت و
نوآوری در آنها مي شود (الواني .)317 ،1371 ،در آموزش و پرورش ،مديريت مدرسه
را مهمترين عامل تغییر و نوآوری در امر آموزش و پرورش ميدانند زيرا امر تدريس و
يادگیری که محور تمامي فعالیتهای آموزش و پرورش است به گونه عمده در مدرسه
صورت ميگیرد به همین دلیل ،ارزيابي عاملهای مؤثر بر نوآوری و خالقیت در بین
مديران آموزشگاهي کشور ،اصلي جداييناپذير در مديريت هر نظام پوياست (نیکنامي و
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که فرصت مناسبي برای پرورش خالقیت و نوآوری درکارها و روش ها را فراهم مي

175

همکاران .)1388،بدون ترديد ،خالقیت مدير ،تأثیر بسزايي بر سازمان و کارکنان خواهد

برر

داشت .مدير خالق سعي ميکند خالقیت را به صورت يک ارزش تقويت نمايد و خالقیت

سی

مدير باعث ايجاد گروههای کاری با انديشههای مختلف در سازمان ميشود .دادن آزادی
عمل به کارکنان ،مشارکت کارکنان در فعالیتها ،ايجاد هماهنگي و تناسب بین کارکنان،

تأث
یر
عوام

ايجاد کانالهای ارتباطي مستمر ،ايجاد انگیزش دروني و بروني ،به وجود آوردن جذا-

ل

بیتهای کاری ،پاداشهای صحیح و عادالنه از نتايج خالقیت مدير در سازمان است

فرد

(پندی .)2009،1سازمان آموزش و پرورش ايران به دلیل ساختار متمرکز خود باعث شده

یو

که تصمیمگیریها در سطوح باالی سازمان و با کمترين مشارکت و همکاری ساير افراد
سازمان انجام گیرد و اين موجب افزايش مقدار خالقیت و نوآوری و ايدههای جديد
افراد شده ،که جهت پیشرفت و بهره وری هر چه بیشتر سازمان الزم است .بنابراين،

سازم
انی
بر
خالق
یت

1. Pandey

مدیرا
ن
….
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مسأله اين تحقیق اين است که آيا بین سبک های تصمیم گیری مديران با خالقیت و
مديريت مشارکتي رابطه وجود دارد يا به عبارتي سبک های تصمیم گیری ميتوانند پیش
بیني کننده خالقیت و مديريت مشارکتي باشد؟
مديريت مشارکتي از آن جهت حائز اهمیت است که در سازمان ،سطح خالقیت و
نوآوری را افزايش مي دهد و سطح رضايت شغلي را باال ميبرد .روحیه گروهي کار
کردن را باال مي برد ،خود باوری را تقويت مي کند ،هنگامي که کارکنان در برنامه های
کاری مشارکت داشته باشند سطح انگیزش شغلي در آنها افزايش مي يابد .مديريت
مشارکتي موجب گسترش روحیه خود مديريتي مي شود و نیاز به نظارت سطوح باال نیست
و هنگامي که کارکنان خود در تصمیم گیری ها سهیم باشند با انگیزه بیشتر برای نیل به
اهداف سازمان تالش مي کنند و همچنین مشارکت باعث بهبود کیفیت و در نتیجه به

176
برر
سی
تأث
یر

ارتقای سطح بهره وری کمک مي کند .تحقیقات پیرامون مديريت سازمان ها نشان مي
دهد سازمان هايي که به سوی ارتقای نیروی انساني خود پیش مي روند و مشارکت و
همفکری نیروی انساني خود را در امور سازماني مي طلبند به مراتب از هم افزايي
بیشتری نسبت به سازمان های ايستا و سنتي برخوردارند (آصفي و همکاران.)1388 ،
قره خاني و همکاران( )1393در پژوهش خود تحت عنوان بررسي رابطه بین سبک

عوام

رهبری مديران مجتمع های آموزشي با خالقیت معلمان تربیت بدني آموزش و پرورش استان

ل

کهگیلويه و بوير احمد به اين نتیجه رسیدند که سبک رهبری و خالقیت رابطه مثبت

فرد
یو
سازم

معناداری با هم دارند .همین طور بین سبک رهبری تحول گرا و خالقیت رابطه معناداری
وجود دارد ولي بین سبک رهبری عملگرا و خالقیت رابطه معناداری وجود ندارد.

انی

نتايج پژوهش شهامت( )1393تحت عنوان رابطه مديريت مشارکتي مديران و میزان خالقیت

بر

آموزگاران دوره ابتدايي شهرستان سروستان در سال تحصیلي  93-92نشان داد که بین سبک

خالق

مديريت مشارکتي و خالقیت آموزگاران رابطه معنادار و مستقیمي وجود دارد .همچنین بین

یت
مدیرا
ن
….

تصمیم گیری ،حل مشکالت و تغییر در سازمان با خالقیت آموزگاران رابطه وجود دارد.
نتايج حاصل از پژوهش مهری و همکاران( )1392تحت عنوان بررسي رابطه سبک های
رهبری مديران با خالقیت در معلمان مدارس پسرانه ابتدايي شهر پل دختر نشان داد که سبک
رهبری تحولي بیش از سبک رهبری تبادلي با خالقیت رابطه دارد و از بین دو مؤلفه سبک
رهبری تحولي ،دو مؤلفه رهبری فرهمند و مالحظه فردی با هم  5/29درصد از واريانس
خالقیت معلمان را تبیین مي کند.
خلیفه سلطاني و همکاران ( )1391در بررسي ارتباط بین مشارکت در تصمیم گیری،
آزادی عمل و رعايت عدالت با ارتقاء انگیزه کار معلمان به اين نتیجه رسیدند که چنانچه
خواهان ارتقاء انگیزه های معلمان و جذب نیرو های کارآمد هستیم بايد آنها را در تصمیم
گیری مشارکت دهیم.
نتايج پژوهش غفوری و همکاران( )1389تحت عنوان ارتباط بین سبک رهبری مديران با
خالقیت معلمان تربیت بدني نشان داد که بین سبک رهبری مديران و خالقیت معلمان تربیت
بدني رابطه معناداری وجود دارد.
نتايج پژوهش آقايي(  )1389تحت عنوان بررسي رابطه بین شیوه های تصمیم گیری

بررسی رابطه بین سبکهای تصمیمگیری مدیران با میزان ...

متغیرهای ويژه پژوهش در خصوص مديريت مشارکتي مديران شامل ،هدف گذاری،
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مديران با مشارکت و خالقیت معلمان در مدارس متوسطه شهر سمیرم در سال تحصیلي -88

ل

 89نشان داد که بین شیوه های تصمیم گیری فردی مديران و مشارکت معلمان رابطه غیر

فرد

مستقیم و معناداری وجود دارد و بین شیوه های تصمیم گیری جمعي مديران و مشارکت

یو

معلمان رابطه مستقیم معناداری وجود دارد .همچنین بین مشارکت معلمان و خالقیت آنان
رابطه وجود دارد و بین شیوه های تصمیم گیری فردی مديران و خالقیت معلمان رابطه غیر

سازم
انی
بر

مستقیم و معنادار و بین شیوه های تصمیم گیری جمعي مديران و خالقیت رابطه مستقیم

خالق

معناداری وجود دارد.

یت
مدیرا
ن
….
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توحیدی( )1389نیز خالقیت را محور بنیادين تصمیم گیری مي داند و سبک تصمیم
گیری منطقي و عقاليي و خالقیت زير بنای تصمیم گیری است.
يافته های پژوهش سرفرازی و همکاران(  )1389تحت عنوان تأثیر خالقیت بر بهبود تصمیم
گیری مديران نشان داد که رابطه معناداری بین تصمیم گیری مديران و کارآيي کارکنان
وجود دارد.
فیضي ( )1388در پژوهش خود تحت عنوان بررسي تأثیر سبک های مديريت مشارکتي و
سنتي بر خالقیت دبیران دبیرستان های شهر کرمانشاه به اين نتیجه رسید که رابطه مثبت
معناداری بین سبک مديريت مشارکتي و خالقیت دبیران وجود دارد در حالي که سبک
مديريت سنتي با خالقیت رابطه معناداری را نشان نداد.
خاني و احمدی ( )1388نیز بیان کردند که با ارتقای سطح تحصیالت زنان انتظارات آنها از
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مشارکت افزايش مي يابد و هر قدر میزان مشارکت آنها باالتر باشد میزان تصمیم گیری ها
نیز افزايش مي يابد.
فیضي و همکاران ( ) 1388در تحقیقي با عنوان بررسي رابطه بین سبک های مديريت
(مشارکتي ،متعادل و سنتي) مديران با خالقیت دبیران دبیرستان های شهرستان سنندج به اين

یر

نتیجه رسید که هرچه از سبک مديريت سنتي فاصله مي گیريم و به طرف سبک مديريت

عوام

مشارکتي حرکت مي کنیم میزان همبستگي نیز افزايش مي يابد و البته رابطه مثبت و معني

ل

داری بین سبک مديريت سنتي و خالقیت نیز نشانگر آن است که رفتارهايي در سبک

فرد
یو
سازم

مديريت سنتي وجود دارد که با میزان خالقیت دبیران رابطه دارد و اين رفتارها در سبک
مديريت متعادل بیشتر و در سبک مديريت مشارکتي در بیشترين حد خود قرار دارد و

انی

سبک مديريت مشارکتي نسبت به ساير سبک ها( سنتي و متعادل) پیش بیني دقیق تری برای

بر

خالقیت دبیران ارائه مي دهد.

خالق
یت
مدیرا
ن
….

زيني جهرمي( )1386در پژوهش خود تحت عنوان بررسي رابطه سبک تصمیم گیری
مديران و خالقیت معلمان مدارس راهنمايي شهرستان جهرم در سال تحصیلي  86-85به اين

هم دارند.
فراشیاني( )1378در تحقیقي تحت عنوان خالقیت و رابطه آن با تصمیم گیری وعملکرد
مديران در مدارس متوسطه شهر مشهد به اين نتايج دست يافت :
 -1بین خالقیت مديران وکارکرد تصمیم گیری آنان رابطه معنادار مثبتي وجود دارد.
 -2بین خالقیت مديران و کارکرد برنامه ريزی رابطه معنادار مثبتي وجود دارد.
 -3بین خالقیت مديران و کارکرد سازماندهي رابطه معنادار مثبتي وجود دارد.
 -4بین خالقیت مديران و کارکرد کنترل و هماهنگي رابطة معنادار مثبتي وجود دارد.
تحقیقات تونیسن ) 2005 (1نشان داده است که مشارکت مديران به طور گسترده يک عامل
مهم برای دستیابي به خالقیت مستمر در سازمان ها است .با استفاده از مديريت مشارکتي،
مديران مي توانند از ايده ها ،نظرات و خالقیت و ابتکارات کارکنان در اداره امور خود

بررسی رابطه بین سبکهای تصمیمگیری مدیران با میزان ...

نتیجه رسید که سبک تصمیم گیری مشارکتي مديران و خالقیت معلمان رابطه معناداری با
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استفاده کنند.
کروسلي و هیگهوس )2005(2نیز به اين نتیجه رسیدند که بین سبک تصمیم گیری
عقاليي و شهودی با رضايت شغلي رابطه معناداری وجود دارد .در حالي که اين رابطه با
سبکهای آني ،احساسي و وابسته مشاهده نشد.

سی
تأث
یر
عوام

پژوهش تاچر )1997( 3انجام گرفته در مورد تأثیر مديريت مشارکتي بر خالقیت نشان داد

ل

که انجام کارها به صورت گروهي موجب افزايش خالقیت افراد در سازمان مي شود.

فرد

آمابیل و گريسکوئیز )1996( 4تصمیم گیری مديران را به عنوان عنصر مهمي از عوامل
زمینه ای در محیط کار و مؤثر بر خالقیت تأثیر ميدانند .از طرفي رفتار مدير يا رئیس
سازمان که بايد نقش رهبری را بر عهده گیرد بر افکار ،احساسات و آرزوهای کارکنان
1 . Tonnessen
2 . Crossley, Highhouse
3 . Thacher
4 . Amabile, Gryskiewicz

یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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تحت نظارت خود ،که موجب انگیزش و هدايت رفتار ميشود ،اثر ميگذارد بنابراين
سبک تصمیمگیری به عنوان عامل تسهیل کننده و برانگیزنده کارکنان به طور مستقیم و
غیرمستقیم بر بازده کاری سازمان اثر ميگذارد.
هوی و تاتر ،)1993(1طي تحقیقي نشان دادند که درگیری کارکنان در تصمیمات
مشارکتي به افزايش کیفیت پذيرش تصمیمات منجر مي شود.
میلر و مانگ ،)1986 ( 2طي تحقیقي نشان دادند که گاهي مديريت مشارکتي موجب
رضايت باال ،پذيرش تصمیم ،تالش بیشتر و بهبود عملکرد مي شود و در زمان های ديگر
اين نتايج به دست نمي آيد.
در دنیای پرتحول امروز با پشت سر نهادن تفکر سنتي دربارة مديريت ،وارد عرصه ای
شده ايم که ساختار فکری آن آکنده از تعمق بخشیدن به ارتباطات و اطالعات و توجه به
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مناسبات و مشارکت انساني دانشگر به جای نیروی انساني عملکردی است .تحقیقات
پیرامون مديريت سازمان ها نشان مي دهد سازمان هايي که به سوی ارتقای نیروی انساني
خود پیش مي روند و مشارکت و همفکری نیروی انساني خود را در امور سازماني مي-
طلبند به مراتب از هم افزايي بیشتری نسبت به سازمان های ايستا و سنتي برخوردارند .عالوه

یر

بر اين ،میزان تغییراتي که در عصر جديد به وجود آمده ،بدون در نظر گرفتن محتوای

عوام

آنها ،مهم ترين پديده به شمار مي آيد .از طرفي عوامل ايجاد تغییر در جامعه هر لحظه

ل

رو به فزوني است .افزايش جمعیت ،اختراعات ،اکتشافات ،راههای ارتباطاتي و افزايش

فرد
یو
سازم

افراد دانش آموخته که تحرک و تغییرپذيری بیشتری نسبت به اهداف خود دارند موجب
دگرگون سازی محیط شده اند .تغییر ،تنها راه سازمان های امروزی است .يکي از روش

انی

های کاهش میزان مقاومت در برابر تغییر در سازمان ها به کارگیری مديريت مشارکتي

بر

است.

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Hoy, Tatter
2 . Miller, Mange

مديريت مشارکتي در مدارس راهنمايي شهرستان سنندج است .بنابراين پژوهش حاضر در
پي يافتن جواب اين سؤال است که آيا بین سبک های تصمیم گیری مديران با خالقیت و
مديريت مشارکتي رابطه وجود دارد؟
بر اين اساس سؤاالت تحقیق عبارتاند از:
 -1آيا بین سبک های تصمیم گیری مديران با خالقیت رابطه وجود دارد؟
 -2آيا بین سبک های تصمیم گیری مديران با مديريت مشارکتي رابطه وجود دارد؟
 -3آيا بین خالقیت و مديريت مشارکتي رابطه وجود دارد؟
 -4کدام يک از سبکهای تصمیم گیری پیشبیني کننده بهتری برای خالقیت مديران
هستند؟
 -5کدام يک از سبکهای تصمیم گیری پیشبیني کننده بهتری برای مديريت
مشارکتي مديران هستند؟

بررسی رابطه بین سبکهای تصمیمگیری مدیران با میزان ...

هدف اصلي پژوهش حاضر ،بررسي رابطه بین سبک های تصمیم گیری مديران با خالقیت و
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روش
اين پژوهش با توجه به هدف کاربردی و با توجه به روش تحقیق ،توصیفي و از نوع

تأث
یر
عوام

همبستگي است .جامعه آماری پ ژوهش شامل کلیه مديران مدارس راهنمايي (زن و مرد)

ل

شهرستان سنندج در سال تحصیلي  93/94است که برای انتخاب نمونه معرف جامعه از روش

فرد

سرشماری استفاده شده است؛ يعني به دلیل محدود بودن جامعه ،تمام جامعه آماری جهت

یو

تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند .به منظور بررسي سبکهای تصمیم گیری مديران و جمع
آوری اطالعات مورد نیاز ،از پرسشنامه سبک های عمومي تصمیم گیری مديران از هادی-

سازم
انی
بر

زاده مقدم و طهراني ( )1387استفاده شد .به منظور سنجش هر يک از سبک های تصمیم

خالق

گیری(اجتنابي ،آني ،شهودی ،عقاليي و وابستگي) در اين پرسشنامه  5سؤال اختصاص

یت

داده شده است .برای سنجش خالقیت نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.

مدیرا
ن
….
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برای سنجش مديريت مشارکتي از پرسشنامه احمد مقیمي ( )1380استفاده شد که دارای7
سؤال است که پاسخدهندگان در يک طیف لیکرت پنج گزينهای (از  1کامالً مخالف تا 5
کامالً موافق) به سؤاالت پاسخ دادند .در پژوهش حاضر ،پرسشنامه پس از بررسي و رفع
اشکال تدوين و برای اجرا آماده شد .نتايج حاصل از پايايي پرسشنامههای مشارکت  0/71و
پايايي پرسشنامه خالقیت  0/79است همچنین پايايي پرسشنامه سبک های تصمیم گیری به
کمک آلفای کرونباخ به شرح زير است:
جدول .1مقدار ضريب آلفا برای تعیین پايايي سبک های تصمیم گیری و مؤلفههای آن
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رديف

سبک های تصمیم گیری

تعدادسؤاالت

آلفا

1

تصمیم گیری شهودی

5

0/73

2

تصمیم گیری آني

5

0/69

3

تصمیم گیری اجتنابي

5

0/68

4

تصمیم گیری عقالني

5

0/75

5

تصمیم گیری وابستگي

5

0/71

سی
تأث

داده های جمع آوری شده به کمک روش های آماری توصیفي و استنباطي تجزيه و

یر

تحلیل شد .در سطح توصیفي با استفاده از شاخصهای آماری نظیر محاسبه میانگین ،انحراف

عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

معیار و جداول به توصیف اطالعات پرداخته شد و در سطح آمار استنباطي هم به منظور
پاسخ به فرضیات تحقیق از آزمونهای آماری ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون استفاده
شد.

سؤال اول :آیا بين سبک های تصميم گيری و خالقيت رابطه معناداری وجود دارد؟
جدول .2ضريب همبستگي پیرسون بین متغیرهای پژوهش
متغیر

سبک تصمیم گیری

شهودی

اجتنابي

وابستگي

عقاليي

آني

خالقیت

R

0/07

0/07

0/04

0/32

0/29

سطح معناداری

0/55

0/56

0/69

0/01

0/01

نتايج آماری جدول ( )2نشان ميدهد که بین خالقیت و مؤلفه عقاليي(،)r =0/32
خالقیت و مؤلفه آني( )r =0/29در سطح  0/99رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .اما بین
خالقیت و مؤلفه شهودی( ، )P <0/05 ، r =0/07خالقیت و مؤلفه اجتنابي(، r =0/07
 ، )P <0/05خالقیت و مؤلفه وابستگي ( )P <0/05 ، r =0/04رابطه مثبت و معناداری
وجود ندارد.
سؤال دوم :کدام یک از سبکهای تصميم گيری پيشبيني کننده بهتری برای
خالقيت هستند؟
جدول  .3تايج رگرسیون گام به گام برای پیشبیني خالقیت
گام

متغیر پیش بیني

R

R2

F

β

T

1

عقاليي

0/32

0/107

**9/06

0/32

**3/01

0/45

0/202

**9/50

0/33

**3/28

0/30

2/99

2

عقاليي+
آني

نتايج جدول ( )3در بررسي اولويتها متغیرهای پیشبیني کننده خالقیت نشان ميدهد

بررسی رابطه بین سبکهای تصمیمگیری مدیران با میزان ...

یافته های تحقيق
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عوام
ل
فرد
یو
سازم

که در گام اول ،سبک تصمیم گیری عقاليي بیشترين پیشبیني را از خالقیت دارد .ضريب

انی

تعیین بین دو متغیر مالک و پیش بین نشاندهنده اين است که  10/7درصد از تغییرات

بر

خالقیت (متغیر مالک) به تنهايي توسط سبک تصمیم گیری عقاليي تبین ميشود .سطح

خالق

معناداری  Fنشان ميدهد اين پیشبیني در سطح  P> 0/01معنادار است .در گام دوم نتايج

یت
مدیرا
ن
….
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نشان داد ضريب تعیین بین متغیر مالک (خالقیت) و متغیر پیش بین(سبک تصمیم گیری
عقاليي و آني)  20/2است که نشاندهنده اين است که  9/5درصد تغییرات خالقیت توسط
سبک تصمیم گیری آني قابل پیش بیني است .سطح معناداری  Fنشان مي دهد اين پیش بیني
در سطح  P>0/01معنادار است .مقدار بتا نیز نشان ميدهد که در گام اول برابر با 0/33
است  .يعني با تغییر به اندازه يک واحد تغییر در سبک تصمیم گیری عقاليي ،متغیر خالقیت
به اندازه  0/33تغییر ميکند .در گام دوم مقدار بتای محاسبه شده 0/30است؛ يعني با تغییر به
اندازه يک واحد در سبک تصمیمگیری عقاليي و آني ،متغیر خالقیت به اندازه  0/30تغییر
ميکند .مقدار  tنشان ميدهد که مقدار بتا در هر دو گام در سطح  0/01معنادار است.
سؤال سوم :آیا بين سبک های تصميم گيری و مدیریت مشارکتي رابطه
معناداری وجود دارد؟

184
برر
سی

جدول .4آزمون ضريب همبستگي پیرسون بین متغیرهای پژوهش
متغیر
مديريت مشارکتي

تأث
یر
عوام
ل

سبکهای تصمیمگیری

شهودی

اجتنابي

وابستگي

عقاليي

آني

R

0/27

0/07

0/11

0/09

0/09

سطح معناداری

0/01

0/53

0/31

0/44

0/44

نتايج آماری جدول ( )4نشان ميدهد بین مديريت مشارکتي و مؤلفه شههودی (r =0/27
 ) P> 0/01 ،در سطح  0/99رابطه معنادار و مثبت وجود دارد اما بین مهديريت مشهارکتي بها

فرد

مؤلفه های اجتنابي( ، )P<0/05 ، r =0/07مديريت مشارکتي و مؤلفه وابسهتگي(، r =0/11

یو

 ، )P<0/05مديريت مشارکتي و مؤلفه عقاليي ( ، )P<0/05 ، r =0/09مهديريت مشهارکتي

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

و مؤلفه آني( )P <0/05 ، r =0/09در سطح  0/95رابطه معناداری وجود ندارد.
سؤال چهارم :آیا بين خالقيت و مدیریت مشارکتي رابطه معناداری وجود
دارد؟
جدول.5آزمون ضريب همبستگي پیرسون بین متغیرهای پژوهش
متغیر

مديريت مشارکتي

سطح معناداری

0/01

نتايج آماری جدول( )5نشان ميدهد بین خالقیت و مديريت مشارکتي(≤0/01 ، r =0/27
 ،)pدر سطح  0/99رابطه معناداری وجود دارد.
سؤال پنجم :کدام یک از سبکهای تصميم گيری پيشبيني کننده بهتری برای
مدیریت مشارکتي هستند؟

جدول .6نتايج رگرسیون گام به گام برای پیشبیني مديريت مشارکتي
گام

متغیر پیش بین

R

R2

F

Β

t

1

شهودی

0/27

0/07

*5/89

0/27

*2/42

بررسی رابطه بین سبکهای تصمیمگیری مدیران با میزان ...

خالقیت

r

0/27

185

نتايج جدول( )6در بررسي اولويتها متغیر پیشبیني کننده مديريت مشارکتي نشان مي -برر
سی

دهد که در گام اول ،سبک تصمیم گیری شهودی بیشترين پیشبیني را از مديريت

تأث

مشارکتي دارد .ضريب تعیین  0/07بین دو متغیر مالک و پیش بین نشان دهنده اين است که

یر

 7/2درصد از تغییرات مديريت مشارکتي (متغیر مالک) به تنهايي توسط سبک شهودی

عوام

تبیین مي شود .با توجه به نتايج جدول رابطه بین سبک تصمیم گیری شهودی با مديريت

ل

مشارکتي در سطح  0/95معنادار است سطح معناداری  Fنشان ميدهد که اين پیشبیني در

فرد

سطح  P <0/05معنادار است و مقدار بتا هم برابر  0/27است .يعني با تغییر به اندازه يک
واحد انحراف معیار متغیر شهودی ،متغیر مديريت مشارکتي به اندازه  0/27تغییر ميکند.

یو
سازم
انی
بر

بحث و نتيجهگيری

خالق

سؤال اول  :آیا بين سبک های تصميم گيری مدیران با خالقيت رابطه وجود

یت

دارد؟

مدیرا
ن
….
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در اين سؤال با استفاده از ضريب همبستگي پیرسون معنادار بودن رابطه بین سبک های
تصمیمگیری با خالقیت بررسي شد .نتايج نشان داد که از بین سبکهای تصمیمگیری،
سبکهای عقاليي و آني با خالقیت در سطح  0/99رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و
همچنین بین سبکهای شهودی ،اجتنابي ،وابستگي با خالقیت رابطهای يافت نشد .نتايج اين
سؤال نشان ميدهد مديراني که از سبکهای عقالني و آني استفاده ميکنند باعث افزايش
خالقیت در زيردستان ميشوند .يافته های اين تحقیق با بخشي از تحقیقات قره خاني و
همکاران(  ،)1393مهری و همکاران(  ،)1392غفوری و همکاران( ،)1389سرفرازی و
همکاران(  ،)1389زيني جهرمي(  ،)1386آقايي( ،)1389توحیدی( ،)1389فراشیاني(،)1378
آمابیل و گريسکويئز ( )1996و کروسلي و هچگهوس( )2005همسو است.
تصمیم گیری اصل و اساس وظايف مدير را تشکیل مي دهد و مهارت او در تصمیم-

186
برر
سی
تأث

گیری ،کارآ يي وظايف و کیفیت خدمات را نمايان مي سازد .تصمیمات مدير رفتار عقاليي
و ه مچنین معیارهای سنجش رفتار عقاليي را برای مرئوس تعريف و تعیین مي کند .بعضي
مديران در سبک تصمیم گیری به منطقي و عقاليي بودن گرايش دارند .يک فرد عقالني به
اطالعات به طور منظم مي نگرد و اطمینان حاصل مي کند که قبل از تصمیم گیری همخواني

یر

منطقي وجود دارد .مديراني که از نظر تصمیم گیری به شیوه عقالني عمل مي کنند دارای

عوام

ديدگاهي باز هستند و بسیاری از راه حل ها را مورد توجه قرار مي دهند و به دوره های بلند

ل

مدت توجه مي کنند .اين مديران در امر يافتن راه حل های ابتکاری و خالق توانايي بااليي

فرد
یو
سازم
انی

دارند.
در شیوه تصمیم گیری عقاليي هدف يافتن بهترين راه حل از میان طرق ممکن است.
همچنین هدف و مشکالت روشن و واضح ،قابل بیان اند و اطالعات مورد نیاز قابل جمع-

بر

آوری و در دسترس تصمیم گیرنده هستند که به وسیله آن ها به شکل منطقي مي تواند راه

خالق

حل مطلوب را انتخاب کند .ولي در دنیای واقعي با توجه به محدوديت های زمان ،مالي و

یت
مدیرا
ن
….

نبود اطالعات کافي و قابل اطمینان نمي توان به اين سادگي بهترين راه حل ممکن را انتخاب

های ذهني ،مقايسه های محدود و تغییرات تدريجي در تصمیم های قبلي و با اطالعاتي که
در دسترس دارد تصمیم مي گیرد و اگر چه شايد تصمیم هايش بهترين نباشد ولي در
محدوده امکانات قابل قبول و رضايت بخش به شمار مي آيد(سرفرازی و همکاران.)1387 ،
جهان امروز جهان تغییرات است .تغییر ،تصمیم گیری را دشوار مي سازد .به همان اندازه
که تغییر برای سازمان ها ايجاد مشکل مي کند به همان اندازه هم فرصت هايي را برای
سازمان ها به وجود مي آورد .در اداره امور سازمان ،خالقیت و نوآوری نقش مهمي ايفا
میکند .توانايي مديريت ،بر منطبق کردن و سازگار نمودن سازمان با شرايط جديد در محیط،
به ترتیبي که اين شرايط و عوامل به نفع سازمان عمل کنند نه به ضررآن ،بستگي به توانايي
مديريت ،نوانديشي و يافتن راه حل های جديد و مبتکرانه دارد .بنابراين مدير نبايد خود را
به شیوه های عقاليي محدود کند و اين مطلب نیز باعث رد اين شیوه ها نمي شود و يا اين

بررسی رابطه بین سبکهای تصمیمگیری مدیران با میزان ...

نمود .در چنین موقعیتي ،مدير با سبک تصمیم گیری آني و با کمک تجربیات ،قضاوت

187

که تصمیم گیری نبايد تابع قاعده و يک شیوه منطقي و منظم باشد بلکه هدف ارائه شیوه

برر

های ديگری است که با واقعیات محیط و شرايط واقعي سازمان و مديران مطابقت بیشتری

سی

دارد و بهتر مي تواند پاسخگوی نیاز مديران باشد.
سؤال دوم  :آیا بين سبک های تصميم گيری و مدیریت مشارکتي رابطه
معناداری وجود دارد؟

در اين سؤال با استفاده از ضريب همبستگي پیرسون معنادار بودن رابطه بین سبک های

تأث
یر
عوام
ل
فرد

تصمیمگیری با مديريت مشارکتي بررسي شد .نتايج نشان داد که از بین سبکهای

یو

تصمیمگیری ،فقط سبک شهودی با مديريت مشارکتي در سطح  0/99رابطه مثبت و

سازم

معناداری دارد و بین سبکهای اجتنابي ،وابستگي ،عقالني و آني با مديريت مشارکتي

انی

رابطهای معناداری وجود نداشت .نتايج اين سؤال نشان ميدهد مديراني که از سبک شهودی
استفاده ميکنند در تصمیمگیریها بیشتر زير دستان خود را مشارکت ميدهندکه اين نتايج با

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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بخشي از تحقیقات آقايي( ،)1389خلیفه سلطاني و همکاران( ،)1391خاني و احمدی
( ،)1388میلر و مونگ( )1986و هوی و تارتر( )1993همخواني دارد.
تصمیم گیری به مثابه مغز و سلسله اعصاب سازمان در نظر گرفته مي شود و تحت
شرايطي مي تواندموجب رشد و موفقیت سازمان شود .رابینز( )2009معتقد است که سبک
شهودی تصمیم گیری فرايند ناخودآگاه تصمیم گیری است که در سايه تجربه های استنتاج
شده به دست مي آيد و مبتني بر احساسات و يادگیری ضمني افراد است و الزاما سوای
تجزيه و تحلیل معقول عمل نمي کند ،بلکه اين دو مکمل يکديگرند .پس در اين شیوه
تصمیم گیرنده از يک رويه نظام مند استفاده نمي کنند و در هنگام اتخاذ تصمیم از تجربه و
اگاهي های ضمني خود سود مي جويد .با توجه به اين که فرآيند شهود در ذهن انسان بسیار
سريع رخ مي دهد لذا مديراني که تمايل و توان بااليي در اعتماد به احساسات و فراست

188
برر
سی
تأث
یر

دروني خود برخوردارند در هنگام تصمیم گیری مي توانند به صورت مشارکتي با اقراد ديگر
همکاری کنند و تصمیم های خود را با همکاری و همفکری ديگران اتخاذ کنند.
سؤال سوم :آیا بين خالقيت و مدیریت مشارکتي رابطه معناداری وجود دارد؟

رابطه بین خالقیت و مديريت مشارکتي با استفاده از ضريب همبستگي پیرسون معنادار

عوام

بودن رابطه بین خالقیت با مديريت مشارکتي بررسي شد .نتايج نشان داد که بین خالقیت و

ل

مديريت مشارکتي در سطح  0/99رابطه معناداری وجود دارد .نتايج اين سؤال نشان ميدهد

فرد

اگر مديران از مديريت مشارکتي استفاده کنند باعث افزايش خالقیت در زيردستان ميشوند.

یو
سازم
انی
بر

که اين نتايج با بخشي از تحقیقات شهامت( ،)1393تونیسن(  ،)2005بشیری( ،)1388فیضي
( ،)1388آمابیل( )1998تاچر( )1997همسو است.
سرعت تحوالت و نیاز اساسي به استفاده از انديشه های نو در اثر بخش نمودن مديريت ها

خالق

و کارآمد کردن فعالیت های سازمان ها ،مهمترين ويژگي نظام های اداری است و کارکنان

یت

هر سازمان به دلیل داشتن نظريات  ،افکار و خالقیت ها با ارزش ترين سرمايه به حساب مي-

مدیرا
ن
….

ارزش متناسب با خصوصیات و روحیات آن هويت بخشد سبک مديريت مشارکتي است.
اين سبک برای تقويت هويت انسان و دور شدن از هويت ابزاری انسان ها درسازمان گام بر
مي دارد و به فعال سازی انديشه های آن ها برای تحقق کارآمدتر اهداف سازمان کمک مي
کند(هاشمي .) 17 ،1383 ،برای ايجاد و تشويق خالقیت در سازمان های آموزشي و همچنین
کمک به پرورش توانايي های خالق افراد در سازمان های آموزشي متغیرهای زيادی تأثیر
مي گذارند .در میان اين متغیرها  ،متغیر انساني از جمله مديران و سبک مديريتشان در ايجاد
خالقیت و پیشرفت سازمان تأثیر بسزايي دارد .در سبک تصمیم گیری مشارکتي به زير دستان
تفويض اختیار مي شود و مدير زيردستان را به شرکت در تصمیم گیری ها دعوت مي کند و
ارتباط بین مدير و کارکنان دو طرفه است که منجر به همفکری و نوآوری بیشتر در تصمیم
گیری ها مي شود( زکي.)1382 ،
با توجه به نتايج تحقیق هرچه مديران خالقیت داشته باشند از شبک مديريت مشارکتي
استفاده مي کنند؛ زيرا مديراني که خالق هستند بیشتر تمايل دارند افراد ديگر را در کارها
دخیل کنند و همفکری در کارها نتیجه بهتری برای سازمان به ارمغان خواهد آورد.
سؤال چهارم و پنجم :کدام یک از سبکهای تصميم گيری پيشبيني کننده
بهتری برای مدیریت مشارکتي و خالقيت مدیران هستند؟

در بررسي اولويتهای متغیرهای پیشبیني کننده مديريت مشارکتي ،سبک تصمیم گیری

بررسی رابطه بین سبکهای تصمیمگیری مدیران با میزان ...

آيند .به همین دلیل مي توان گفت که يکي از سبک هايي که مي تواند به اين سرمايه با

189
برر
سی
تأث
یر
عوام
ل
فرد

شهودی بیشترين پیش بیني را از مديريت مشارکتي دارد ،اين سبک به تنهايي توانسته 7/2

یو

درصد از تغیرات مديريت مشارکتي را پیشبیني کند .با توجه نتايج رابطه بین سبک تصمیم

سازم

گیری شهودی با مديريت مشارکتي در سطح  0/95معنادار است .نتايج نشان ميدهد

انی

مديراني که از سبک شهودی استفاده ميکنند باعث افزايش میزان مشارکت زيردستان در
انجام کارها ميشوند.

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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همچنین در بررسي اولويتهای متغیرهای پیشبیني کننده خالقیت در گام اول ،سبک
تصمیم گیری عقاليي بیشترين پیشبیني را از خالقیت دارد .اين سبک به تنهايي توانسته
 10/7درصد از تغیرات خالقیت را پیشبیني کند و در گام دوم سبک آني وارد الگوی
پیشبیني شده است .اين دو متغییر با هم ديگر توانستند  20/2درصد از تغییرات خالقیت را
پیش بیني کنند؛ يعني سبک آني به تنهايي توانسته است  9/5درصد به میزان پیش بیني متغیر
قبلي اضافه کند .اين نتايج نشان ميدهد مديراني که از سبک های عقالني و آني استفاده
ميکنند بیشتر بر روی خالقیت زير دستان تأثیر ميگذارند.
نتیجهگیری کلي از يافتههای اين تحقیق حاکي از آن است که از بین سبک های
تصمیمگیری ،سبکهای عقالني و آني با خالقیت رابطه مثبت و معناداری دارند .يافتهها
نشان داد از بین سبک های تصمیمگیری ،فقط سبک شهودی با مديريت مشارکتي رابطه

190
برر
سی
تأث

مثبت و معنادار ی دارد .همچنین بین خالقیت و مديريت مشارکتي رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .عالوه براين نتايج يه دست آمده نشان دادند که سبکهای عقالني و آني ،پیش
بیني کننده بهتری برای خالقیت بودند و همچنین سبک شهودی پیش بیني کننده بهتری برای
مديريت مشارکتي است .نتايج اين تحقیق نشان ميدهد که اگر مديران از مديريت مشارکتي

یر

استفاده کنند و زيردستان خود را در تصمیمگیریها مشارکت دهند باعث افزايش خالقیت

عوام

در بین زيردستان ميشوند .افراد خالق همواره دارای ايده های بديع برای سازمان خود مي

ل

باشند آن ها با مشارکت و مسئولیت پذيری مي توانند در پیشبرد اهداف سازمان مؤثر باشند.

فرد
یو
سازم

سازمان های موفق برای مقابله با تغیرات  ،رقابت جهاني ،پیشرفت فن آوری به خالقیت
مشارکت سازمان نیاز دارند .خالقیت و مشارکت برای سازمان هايي که در صحنه آموزش و

انی

پژوهش با رقابت شديد مواجه هستند اجتناب ناپذير است .مي توان گفت خالقیت و

بر

مشارکت شرط اساسي يک سازمان برای بقا است .خالقیت و مشارکت موجب تصمیمات

خالق

بهتر در محیط کار ،تقويت احترام انساني و جايگاه اجتماعي ،ايجاد انگیزش و عالقه مشترک

یت
مدیرا
ن
….

و بهبود روحیه افراد مي شود .همچنین اگر مديران از سبکهای عقالني و آني در تصمیم-

برای مشارکت بیشتر زيردستان خود در انجام وظايف بايد از سبک شهودی استفاده کنند.
بنابراين مديران مدارس بايد با استفاده از سبک مديريت مشارکتي و الگوهای رفتاری اين
سبک ،زمینه را برای بروز خالقیت فردی آماده سازند.
سازمان آموزش و پرورش ايران به دلیل ساختار متمرکز خود باعث شده که تصمیم-
گیری ها در سطوح باالی سازمان و با کمترين مشارکت و همکاری ساير افراد سازمان انجام
گیرد و اين موجب شده که میزان خالقیت و نوآوری و ايده های جديد افراد ،که جهت
پیشرفت و بهره وری هرچه بیشتر سازمان الزم است ،کاهش يابد  .در اين میان روش های
نوين ت صمیم گیری و مديريت جهت افزايش کارايي افراد و نهايتا سازمان امری ضروری
است و مديراني که در هنگام تصمیم گیری بستر مناسب را جهت بروز خالقیت در سازمان
فراهم مي آورد امکان اظهار نظر و ابراز وجود و مشارکت در تصمیم گیری ها را به کارکنان
خود خواهند داد.

بررسی رابطه بین سبکهای تصمیمگیری مدیران با میزان ...

گیریها استفاده کنند موجب خالقیت بیشتر در بین زيردستان ميشود .عالوه بر اين ،مديران
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با توجه به نتايج پژوهش پیشنهاد مي شود:

تأث
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 -1با توجه به تغییرات سريع دنیای امروز به مديران مدارس پیشنهاد مي شود هنگام

ل

تصمیم گیری ،سبک تصمیم گیری عقاليي و آني را مد نظر داشته باشند تا با

فرد

خالقیت بیشتری بتوانند تصمیم گیری کنند و موجبات بهره وری بیشتر مدارس را

یو

فراهم کنند.

سازم

 -2به مديران مدارس پیشنهاد مي شود هنگام تصمیم گیری از همفکری و مشارکت
ساير کارکنان نیز در تصمیم گیری ها استفاده کنند.
 -3به مديران مدارس پیشنهاد مي شود برای افزايش خالقیت و نوآوری ها در مدرسه
از مديريت مشارکتي استفاده کنند.

انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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