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 Purpose: The aim of this article was to investigate the status of 

transformational leadership indicators of primary managers in Tehran. 

Materials and Methods: In terms of purpose, the research method was 

developmental and in terms of data type, it was a part of a series of mixed 

exploratory researches that was performed by the data foundation method 

and in terms of method, it was a descriptive survey type. The statistical 

population in the qualitative section includes a number of experts and in 

the quantitative section includes all male and female principals of public 

elementary schools in Tehran, including 907 people who were employed 

in the academic year 2020-2021. In the qualitative section, 12 people were 

targeted by snowballs and in A small number of 270 people were selected 

by cluster and random sampling method according to Krejcie and Morgan 

table. The research tool was a researcher-made questionnaire. The apparent 

validity of the questionnaires was verified by experts and the content 

validity was verified using CVR forms. The validity of the structure in the 

form of convergent validity was the values of all factor loads above 0.50 

and the reliability was confirmed with a coefficient of 0.881 and finally the 

data were analyzed descriptively and inferentially. 

Findings: The results showed; Factors and components of transformational 

leadership include 6 main factors and 18 components, which are: school 

identity factor (school dynamics, school synergy, school organizational 

structure factor including lack of transparency in the formulation of 

administrative rules and regulations, lack of flexibility in education, Factor 

of organizational motivation in education (meeting the material and 

spiritual needs of teachers, dissemination of value behaviors, dissemination 

of moral behaviors, agent of organizational communication in education, 

including managers having leadership characteristics) Emphasis on 

behavioral skills, emphasis on humanism, emphasis on science Orientation 

was identified as a factor in the development of education, including the 

creation of strategic thinking in education, the reformability of education, 

the ethical development of education, and the functional growth of 

education. 

Conclusion: According to the principals of the synergistic components of 

schools, transparency in the formulation of administrative rules, flexibility 

of education, meeting the material and spiritual needs of teachers, 

behavioral and humanistic skills and functional growth of education are not 

in a favorable situation. 
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 نیتحول آفر یرهبر یشاخص ها تیوضع یبررس
 شهر تهران ییدر مدارس ابتدا رانیمد

 
 ،1 یباقر میمر

واحد رودهن، دانشگاه آزاد  ،یآموزش تیریمد ،یدکتر یدانشجو
 .رانیرودهن، ا ،یاسالم

 ، *2یفیحن بایفر
 سندهی)نو رانیا، تهران ،یواحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالم ار،یاستاد

 .مسئول(
 3 یمانیا یمحمدنق

 .رانیتهران، ا ،یواحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالم ار،یاستاد
 

 دهیچک
 یرهبر یشاخصها تیوضع یحاضر با هدف بررس : مقالههدف

 .شهر تهران انجام شد ییابتدا رانیمد نیتحول آفر
و از نظرنوع  یبه لحاظ هدف، توسعه ا قیروش تحق و روش ها: مواد

بود که به روش داده  یمتوال یاکتشاف ختهیآم قاتیداده ها جزء تحق
معه بود. جا یشیمایاز نوع پ یفیروش، توص ثیانجام شد و از ح ادیبن

 یاز خبرگان و در بخش کم یشامل تعداد یفیدر بخش ک یآمار
شهر تهران  شامل  یدولت ییزن و مرد مدارس ابتدا رانیمد هیشامل کل

مشغول به خدمت بودند.در 1398-99یلینفر که در سال تحص 907
 یو در بخش کم ینفر به روش هدفمند گلوله برف 12 یفیبخش ک

و  یو مورگان به روش خوشه ا یل کرجسنفر طبق جدو 270تعداد 
پرسشنامه محقق ساخته  قیانتخاب شدند. ابزار تحق یتصادف

 ییو روا دییتأ خبرگان توسط ها¬پرسشنامه یظاهر یی.روابود
در  ز،یسازه ن ییشد. روا دییتأ  CVR یهابا کمک فرم ییمحتوا

بود و  50/0 یباال یعامل یتمام بارها ریهمگرا مقاد ییقالب روا
داده ها به صورت  تیو در نها دییتا 881/0 بیبا ضر زین ییایپا

 .قرار گرفتند لیو تحل هیمورد تجز یو استنباط یفیتوص
 نیتحول آفر یرهبر ینشان داد؛ عوامل و مولفه ها جینتا ها: افتهی

 تیمولفه  است که عبارتند از: عامل هو 18و  یعامل اصل 6شامل
 یمدارس، عامل ساختار سازمان ییس، هم افزامدار ییایمدارس )پو

عدم  ،یادار نیمقررات و قوان نیدر تدو تیمدارس شامل عدم شفاف
حاکم در  یسازمان زشیعامل انگ رورش،آموزش و پ یریانعطاف پذ

معلمان، اشاعه  یو روح یماد یازهایآموزش و پرورش )رفع ن
 یعامل ارتباطات سازمان ،یاخالق یاشاعه رفتارها ،یارزش یرفتارها

 صیاز خصا رانیمد یحاکم در آموزش و پرورش شامل برخوردار
بر  دیکأت ،ییبرانسانگرا دیتأک ،یرفتار یبر مهارتها دی( تأکیرهبر

توسعه آموزش و پرورش شامل خلق تفکر  ،عاملییگرا یعلم
آموزش و پرورش،  یریدر آموزش و پرورش، اصالح پذ کیاستراتژ

آموزش و پرورش  یآموزش و پرورش، رشد عملکرد یتوسعه اخالق
 .شد ییشناسا

_________________________________ 
1 Commitment 

2 Voluntary Participation of Followers 

3 Learning Organization 

 تیمدارس، شفاف ییهم افزا یمولفه ها رانیاز نظر مد :یریگ جهینت
آموزش و پرورش، رفع  یریانعطاف پذ ،یادار نیقوان نیدر تدو

و  ییو انسان گرا یرفتار یمعلمان، مهارتها یو روح یماد یازهاین
 .دبر یبسر نم یمطلوب تیآموزش و پرورش در وضع یرشد عملکرد

 
مدارس،  تیمدارس، هو رانیمد ن،یتحول آفر یرهبر واژه ها: دیکل

 یسازمان زشیانگ ،یساختار سازمان
 

 20/01/1399تاریخ دریافت: 
 10/03/1399تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولf.hanifi95@gmail.com  

 است. ینامه دکتر انیمقاله حاضر برگرفته از پا
 

 مقدمه
 به نیاز خود رقابتی موقعیت حفظ برای سازمانها اکثر امروزه

 کارکنانی و مستلزم رهبران سریع تغییرات .دارند سریع تغییر

 مداوم طور به کنند، کار مؤثر صورت به که ،است انطباق پذیر

 (.2، 1باشند) مدار مشتری و بخشند را  بهبود فرایندها و سسیستمها
های شغلی برانگیختن پیروان برای مبادرت به اقدام فراتر از نقش

 .(3یکی از مهم ترین نمودهای رهبری  تحول آفرین است )
می  کار به را خود تخیل قوه ی پذیرند،می  این رهبران مسئولیت

 1تعهد می کنند،موجب تبدیل واقعیت به را خود تخیالت و گیرند
می  انرژی آنان به و می شوند 2پیروان داوطلبانه مشارکت و

 3یادگیرنده سازمانهای به سمت را سازمانها نهایت در و بخشند
 الزم ابزارهای و داده تشخیص را محیطی نیازهای می توانند که

 چنین .می کنند هدایت سازند، فراهم را آن با خود برای هماهنگی

 .(4نامند )می تحول آفرین رهبران را رهبرانی

 تحول آفرین رهبران ویژگیهای ارتقاء به بتواند که عواملی شناسایی

 حوزه نویسندگان و محققان دغدغه شود، آنان منجر توانمندی و

به قرن  رهبری تحول آفرینریشه پارادایم  .است بوده مدیریت
  4شانزده ، زمانی که پژوهش هایی در مورد پادشاه توسط بلیس

.اصطالح رهبری تحول آفرین برای اولین بار (5) صورت پذیرفت
. اگرچه این اصطالح تا زمانی که (6) بکار رفت 5توسط دانتون

 .(7آن را بکار نبردند، مشهور نشد)  6کالسیک ها به وسیله برنز
و  1987تئوریک و تحقیقات رهبری تحول آفرین به سال  پیشینه

فعالیت برنز بر می گردد. برنز مشخص کرد، که رهبران تحول آفرین 
صاحب بینش هستند و دیگران را برای انجام کارهای استثنایی به 
چالش و تالش وا می دارند. به عقیده وی تنها رهبران تحول آفرین 

های جدید هستند، و برای سازمانقادر به ترسیم مسیرهای ضروری ن
چرا که آنها منشاء تغییرات هستند، بر تغییرات حاکم بر سازمان 
اشراف کامل دارند و بر موج تغییرات سوارند. این نوع رهبران می 
توانند تصویر بهتر و روشن تری از آینده ارائه دهند، بینش خود را 

4 Belis 

5 Danton 

6 Bornez 
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آن بینش  نان نیزبه طور اثر بخش برای کارکنان تبیین کنند و کارک
 (.8را به عنوان واقعیت بپذیرند)

و بهره 2معتقد است رشد و پرورش مهارت های تفکرخالق  1مایرز
در موقعیت ها، که همگی از  3مندی از مهارت های حل مسئله

الزمه های جدی رهبری تحول آفرین هستند، به دلیل اینکه برونداد 
د درباره این اطالعات، افرا 4اطالعات جامعه از قدرت تفکر انتقادی

فراتر رفته است، بسیار مشکل شده است . صاحبان تفکر انتقادی 
 تصمیم گیری قادر به درک و تغییر، تمایز بین عقاید و حقایق،

 اطالعاتی، منابع اعتبار درباره داوری مختلف، اعمال درباره

 طرح در توانمند و مختلف عقیدتی و نظامهای ارزشی تشخیص

گفت  می توان بنابراین .هستند آنها به پاسخگویی و سؤاالت
 خود منطقی استدالل با که بود خواهند قادر انتقادی متفکران

 (.9نمایند) و تبعیت همراهی به ترغیب و متقاعد را دیگران
با توسعه مفهوم و ایده برنز ، مفهوم رهبری تحول آفرین را  5باس

می  شکل زمانی آفرینتحول  رهبری که ایجاد نمودند. آنها معتقدند
 آگاهی بخشد، توسعه و ارتقاء را کارکنانش عالئق رهبر، که گیرد

 کارکنان و کند ایجاد را گروه مقصد و مأموریت برای و پذیرش

برای منافع گروه برانگیزاند . باس  خویش منافع فراسوی دیدن به را
 و موجود نیازهای معتقد است رهبران تحول آفرین از توجه به

 که می کنند سعی همواره و می نهند فراتر پا پیروان افتاده پا پیش

 پیروان نیازهای مراتب سلسله ساختار باور افراد، عمق به نفوذ با

به  که، دهند قرار تحول و دگرگونی دستخوش ای گونه به را
 تکاپو موجبات و بیانجامد آنان برتر نیازهای شدن فعال تر هرچه

 (.10سازد ) فراهم را آنان عملکرد درخشش و
تاثیر رهبر تحول آفرین را بر عملکرد تیم و ارتباط  6پارانوا و بون

(. 11)می کنند ارزیابی مثبت بسیار کارکنان رضایت آن را با
 شهای اخالقیزار و ها اندیشه تأیید طریق از آفرین تحول رهبران

 با مسائل به اندیشیدن برای آنها به بخشیدن الهام و کارکنان

 می آورند بوجود انگیزه فوق العاده ای جدید، شیوه های از استفاده

 و احترام اعتماد، احساس آنها به نسبت رهبران نوع این پیروان و
 (.11وفاداری می کنند )

 رهبران ویژگیهای ارتقاء به بتواند که عواملی بنابراین شناسایی

 و محققان دغدغه شود، آنان منجر توانمندی و تحول آفرین
 .است بوده مدیریت حوزه نویسندگان

 
 بیان مسأله

چون مشکالت روانشناختی ، در سالهای اخیر مشکالتی هم
، احساس پوچی و بیهودگی ، فرسودگی شغلی ، غیبت از افسردگی

افته ها افزایش یکار و عدم دلبستگی شغلی، در میان کارکنان سازمان
و عادی تبدیل است . فشار و اضطراب در محیط کار به امری رایج 

_________________________________ 
1 Myers 

2 Creative Thinking 

3 Problem-Solving skills 

4 Critical Thinking 

5 Bass 

6 Purvanova, R. K., Bon, J. E 

شده و کارکنان اغلب از خستگی در محل کار و احساس از 
خودبیگانگی رنج می برند. رهبران نیز از کار زیاد، فرسودگی شغلی 
و غفلت از خانواده و دوستان رنج می برند ، در چنین شرایطی محیط 
کار آبستن اتفاقات تلخی همچون نیروی انسانی تحلیل رفته، فرسوده 

وده و در نتیجه کارکنان فشار و اضطراب بسیاری را و ناراضی ب
 (. 12کنند )تجربه می

هایی که نقش و رسالت متنوع و پیچیده از جمله سازماندر این راستا 
ای را در رشد و توسعه اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی هر 
جامعه به عهده دارد، مدارس و موسسه های آموزشی هستند، که 

کیفی آنها به دلیل پرورش نیروهای متخصص و تاثیر  ارتقای کمی و
کند. روند تحوالت نظام گذار در جامعه ضرورت فراوان پیدا می

آموزش و پرورش در جهان نشان می دهد، آموزش و پرورش با 
چالش های اساسی مواجه است. رشد کمی آموزش و پرورش بدون 

ه مالی با توجهماهنگی با رشد و توسعه کیفی آن و وجود تنگناهای 
به کمبود منابع و حساسیت زیاد مردم به این نظام، تمرکز بر اثر 

 . ظام آموزش و پرورش را ضروری کردبخشی و کارایی ن

یکی از اساسی ترین و مهمترین وظایف مدیر در فرایند مدیریت، 
است . در واقع اصلی ترین رکن رهبری، نفوذ قابل  7رهبری سازمان

ل می شود و در راس وظایف رسمی و سازمانی توجه و توانایی اعما
 (.13یک مدیر قرار دارد )

امروزه مدیران با چالش های متعدد و گوناگونی مواجه اند، بنابراین 
سازمانهای موفق، به رهبرانی نیازمندند که با ژرف نگری و نگرش 

جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند،  8سیستمی
ر هدایت و آینده سازمان را مشخص سازند و افراد را به آن مسی

انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان به وجود آورند. بدیهی است که 
خواهند بود. اقدامات  9ها نیازمند رهبرانی تحول آفریناین سازمان

رهبری تحول آفرین این امکان را به سازمان می دهد، تا به هنگام 
پیش بینی، عملکرد خود رقابت در یک محیط متالطم و غیر قابل 

 (.14را ارتقا دهند )
رهبری تحول آفرین انگیزه دهنده متعالی و نهایتًا  10از نظر برنز

اخالقی است که در آن سطوح رفتار انسانی و تمایالت اخالقی 
براساس نظریه برنز در  11رهبران و پیروان باال می رود. برنارد بس

ه  داد. او رهبر تحول مورد رهبری تحول آفرین، نظریه جدیدی ارائ
آفرین را به عنوان کسی که پیروان را توانمند می سازد و به آنها 
جهت عملکرد فراتر از انتظاراتشان و پیروی از اهداف دسته جمعی 

 (.15به جای منافع شخصی فوری انگیزه می دهد، تعریف می نماید )
ا ههای آموزشی در بیشتر کشوراکنون یکی از چالش های عظیم نظام

به ویژه در کشورهای در حال توسعه، چگونگی برخورد با تقاضای 
کیفیت آموزشی در شرایط دشوار اقتصاد ملی و محدودیت مالی 
کشورهاست. همچنین با توجه به اهمیت آموزش و پرورش در ایران 

7 Leadership 

8 System approach 

9 Transformational Leadership 

10 Boronz 

11 Berbard Bass 
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و تاثیر آن بر تمام ابعاد رشد و توسعه انسانی و اقتصادی، بحث در 
ث رهبری مدیران و ارائه راه حل های زمینه مسائل مربوط به بح

احتمالی اهمیت اساسی دارد. امروزه از نظام آموزش و پرورش انتظار 
می رود، عالوه بر تربیت دانش آموزان، در راستای تولید و اشاعه 
دانش و فناوری های نوین حرکت کند و به طور مقتضی وظایف 

رورش بخواهد آموزشی خود را انجام دهد. بنابراین اگر آموزش و پ
مزیت رقابتی پایدار در مقایسه با سایر مراکز و موسسه های آموزشی 
کسب کند، باید به طور مداوم بررسی و بازنگری شود و مدیران 
آموزشی رهیافت ها و الگوهای مناسب را برای مبارزه با چالش 

 کندهای پیش رو و ارتقا عملکرد خود ارائه دهند. مطالعات بیان می
ی تحول آفرین، عامل مهمی است که باید در افزایش سبک رهبر

بهبود کیفیت آموزشی در مدارس به آن توجه شود و به عنوان عاملی 
تواند بر اجرای وظایف اصلی مدیران نفوذ و تاثیر داشته بالقوه می

 (.16باشد )
یفیت کبا توجه به اینکه یکی از فاکتورهای مهم ارتقاء بنابراین 

آموزشی وجود مدیرانی است که با سبک رهبری تحول آفرین آشنا 
هایی در این زمینه  ازجمله تخصص ناکافی هستند و وجود ضعف

مدیران در این زمینه و نبود تحقیقات کافی ، محقق در صدد برآمد 
 به شیوه علمی پاسخ دهد؛  تبا انجام پژوهش حاضر به این سواال

رهبری تحول آفرین در مدارس ابتدایی  مولفه ها و شاخص های-1
 شهر تهران چه می باشد؟

مولفه ها و شاخص های رهبری تحول آفرین در وضعیت موجود -2
 چگونه است؟ مدارس ابتدایی شهر تهران

 مبانی نظری 
 مروری بر مفهوم رهبری تحول آفرین

به کار  1اصطالح رهبری تحول آفرین برای اولین بار به وسیله باس
رفت. اگرچه این اصطالح تا زمانی که کالسیک ها به وسیله برنز 
آن را به کار نبردند، مشهور نشد ، رهبری تحول آفرین در آغاز 

به طور وسیعی به کار برده شد و به  1978در سال  2توسط برنز
عنوان یکی از غالب ترین تئوری های رفتار سازمانی مطرح شد، پس 

ایده های برنز را بسط داده و مفهوم رهبری تحول آفرین از آن باس 
. در واقع باس مفهوم ایده برنز در مورد رهبری (1) را تثبیت کردند

را توسعه داد و یک مفهوم رهبری تحول آفرین را ایجاد کردند. باس 
معتقد است رهبری تحول آفرین زمانی شکل می گیرد که رهبر 

خشد، آگاهی و پذیرش برای عالیق کارکنانش را ارتقا و توسعه ب
مأموریت و مقصد گروه را ایجاد کند و کارکنان را به دیدن فراسوی 

 (. 17منافع خویش برای منافع گروه برانگیزاند)
رهبری تحول آفرین را به عنوان فرایندی می داند که رهبران و  برنز

و  ی از انگیزشپیروان یکدیگر را توانمند کرده تا به سطح باالی
. همچنین از نظر او رهبران تحول آفرین نیازها و (7)ه برسند یروح

انگیزه های پیروان را باال برده و باعث تغییر برجسته در افراد، گروه 
رهبری تحول آفرین را نوعی رهبری  ویها می شوند .ها و سازمان

 امی داند که در آن عالیق و منافع زیردستان توسعه یافته و در آنه

_________________________________ 
1 Bass, B. M. and Avolio, B. J 

2 Berrenz 

موریت های سازمان آگاهی و پذیرش نسبت به اهداف و مأاحساس 
به وجود آید. به عبارت دیگر، رهبر تحول آفرین ، فردی الهام بخش 

که زیردستان را هوشمندانه  ،و دارای مالحظات انسانی است
که با نگاهی متفاوت و جدیدی به مسائل نگاه  ،تحریک کند

 (.18کنند)
 آفرین و ویژگیهای آنها رهبری تحول

 نظارت سپس و امور تفویض با را خود پیروان آفرین، تحول رهبر

 به نیاز مشخص شدن برای آنان، بر وظایف مخفی صورت به

 مالحظات شبکة نتیجة . دهند می ارتقا ایت، هد یا بیشتر حمایت

 توانمندسازی پیروان آفرین؛ ل تحو رهبری رفتارهای دیگر و فردی

 (.19) است
در نهایت آن که رهبران تحول آفرین می توانند تاثیری قوی بر روی 
پیروان خود بگذارند. برای مثال ، مطالعات متعددی در خصوص 
قدرت رهبری تحول آفرین وجود دارد که گویای ارتباط شاخص 

، با این نوع از رهبری است .پیروان به 3های توافق نظر و اعتماد
رهبران تحول آفرین احترام می گذارند و اعتماد دارند، به نحوی که 
آنها ارزش های شان را با رهبران شان مطابقت می دهند و به قدرت 

 به را خود انداز چشم آفرین، تحول آنها اتکا می کنند.رهبران

 دهند می توضیح دارند؛ می جذاب بیان روشی با و روشن صورت

 عمل بینانه و خوش نفس به اعتماد با رسید؛ باید آن به چگونه که

 ارز روی بر کنند؛ می اظهار را خود پیروان به اعتماد کنند؛ می

 به دستیابی برای پیروان به دارند؛ تأکید نمادین با اقدامات شها

  .می کنند هدایت را ها آن و اختیار داده و قدرت انداز، چشم
 رهبری عملیاتی یا اصلی ناحیة چهار از ای خالصه زیر، جدول

 ادبیات با را مطابق نها آ ویژگیهای های شناسه و آفرین تحول

 دهد. می نشان یک هر های مؤلفه با همراه
 (20) : رهبری تحول آفرین و شناسه های ویژگی های آنها1جدول

 شناسه ها شاخص های عملیاتی

 )کاریزماتیک(نفوذ آرمانی 

 چشم انداز
 اعتماد
 احترام

 تقسیم ریسک
 صداقت

 الگو سازی

 انگیزش الهام بخش
 تعهد به اهداف

 ارتباطات
 شور و شوق

 عقالنیت ترغیب ذهنی
 حل مسئله

 مالحظه فردی

 توجه شخصی
 مشاوره

 گوش دادن
 توانمند سازی

3 Congruency and trust 
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 پیشینه های داخلی 
عنوان تاثیر سبک رهبری تحول در پژوهشی با دوستی و همکاران -

آفرین مدیران بر توانمند سازی روان شناختی کارکرنان به این نتیجه 
 فرایندهای اجتماعی -انسانی ماهیت به توجه دست یافتند که  با

 زمینه ایجاد در آفرین رهبری تحول نقش و کارکنان توانمندسازی

 انگیزشی رویکرد با کارکنان توانمندسازی افزایش برای مناسب ای

 و بهبود پژوهش، این های یافته به توجه با و شناختی و روان
 آفرین تحول با رهبری سازمان کارکنان توانمندسازی افزایش

 .(21)است  پذیر امکان مدیران
بررسی رابطه بین رابطه ". پژوهشی تحت عنوانطاهری و سلطانی-

 اجتماعیبین رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش در سازمان تأمین 
انجام دادند. نتایج نشان داد که رابطه   "استان چهارمحال و بختیاری

(، 301/0بین ابعاد مدیریت تحول آفرین نفوذ آرمانی ضریب)
( و مالحظات 525/0(، ترغیب ذهنی)441/0انگیزش الهام بخش)

( با مدیریت دانش می باشد. همچنین الزمه تحول در 461/0فردی)
از رهبران تحول آفرین است که با تسهیم نظام اداری برخورداری 

دانش در سازمان و به حافظه سپردن دانش افراد در حافظه سازمانی 
تواند کارکنانی دانشی بار آورد که پاسخگوی نیاز مراجعین خود می

 .(22) باشد
ارتباط رهبری تحول ". پژوهشی تحت عنوانراوند و همکاران-

یمارستان آموزشی منتخب آفرین و نوآوری فرایند و خدمت در ب
انجام دادند. یافته ها نشان داد که بین  "دانشگاه علوم پزشکی تهران

رهبری تحول آفرین و نوآوری فرایند و خدمت رابطه مثبت و معنی 
داری وجود داشت.همچنین بین تمامی مولفه های رهبری تحول 
آفرین)نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، مالحظات فردی و انگیزش الهام 
بخش( با نوآوری فرایند و خدمت ارتباط معنی دار و مثبت وجود 
داشت. همچنین بین سطح تحصیالت کارکنان و نوآوری رابطه معنی 

 .(23) داری دیده شد
گرا نقش رهبری تحول"، پژوهشی تحت عنوان جاللی و مظلومی-

یافته های  انجام دادند. "سازی استراتژیدر تسهیل فرایند پیاده
ن تأیید رابطه میان رهبری تحول گرا و پیاده سازی پژوهش ضم

دهد ایجاد تعهد سازمانی و انگیزش کارکنان مهماستراتژی، نشان می
گرا در هنگام اجرای استراتژی است و ترین کارکرد رهبری تحول

تواند با به همراه آوردن نوآوری، یادگیری، این سبک از رهبری می
برای دستیابی به اهداف  تعهد و انگیزش، فضای سازمان را

 .(24) استراتژیک و تسهیل فرایند پیاده سازی استراتژی آماده سازد
تحلیل اثر رهبری  "در پژوهشی تحت عنوانحکاک و همکاران -

در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد  تحول آفرین
، به این نتیجه دست یافتند که  "شایستگی های سازمانی پایدار

 زمینه تحول آفرین رهبری سبک از گیری بهره با تواندمی سازمان

 شایستگی به نیل منظور به را کارآفرینانه و نوآورانه رفتارهای

  .(25) سازد فراهم پایدار سازمانی های
 سبک همبستگی". پژوهشی تحت عنوانبیکمرادی و همکاران-

 آموزشی پرستاری بیمارستانهای مدیران فردی مشخصات با رهبری

 به پرستاری نشان داد مدیران هایافته انجام دادند. "همدان شهر

میانگین  با را مداخله عدم یا گرا انسان غالب رهبری سبک ترتیب

 یا گرا وظیفه رهبری سبک نمره، 15از   45/10 07/2نمره 

نمره و نهایت  20از  04/3 25/12نمره  میانگین با را آمرانه
 7/11از   78/7 27/1میانگین  با را دموکراتیک رهبری سبک

 بین همدان داشته اند. بعالوه شهر آموزشی نمره را در بیمارستانهای

 و درآمد سطح مدیریتی،تجربه  کار، سابقه تأهل، وضعیت سن،
 همبستگی پرستاری مدیران رهبری استخدامی با سبک وضعیت

 با . نتایج نشان داد که(p<05/0) داری وجود داشته است معنی

 بهره و کارآیی افزایش در پرستاری مدیران حیاتی نقش به توجه

 پرستاری مدیران فردی هایهای آموزشی ویژگی بیمارستان وری

گیرد. بعالوه  قرار مالحظه مورد آنان انتخاب فرآیند در باید
 مؤثر رهبری سبک بعنوان دموکراتیک مالحظه سبک رهبری

در  پرستاری کارکنان روحیه کاری و وری بهره افزایش برای
 بنظر ضروری پرستاری مدیران خدمت حین آموزش هایبرنامه

 .(26) رسد می
 بر آفرین تحول رهبری تأثیر "بررسی به پژوهشی شاه منصوری-

 بیدگل و آران شهرداری شهرستان کارکنان خودکارآمدی

 رهبری تحول سبک دهد، می نشان آن نتایج .است پرداخته"

 آرمانی، رفتارهای آرمانی، های ویژگی شامل آن، ابعاد و آفرین

 بر مدیران فردی مالحظات و ذهنی بخش، ترغیب الهام انگیزش

 و آفرین تحول رهبری .دارد مثبت تأثیر کارکنان، خودکارآمدی
تأثیر  کمترین فردی مالحظات و تأثیر بیشترین آرمانی های ویژگی

  .(27) داشت سازمان کارکنان خودکارآمدی بر را
 بین رابطة بررسی"در پژوهشی باعنوان  رضوانفر و همکاران-

 عالی آموزش کیفیت بهبود با ل آفرین تحو رهبری سبک

 طبیعی منابع و کشاورزی پردیس :مطالعه )مورد "کشاورزی

تهران( به این نتیجه دست یافتند که تحلیل رگرسیونی نشان  دانشگاه
داد از میان متغیرهای وارد شده فقط متغیر انگیزش الهام بخش به 
 عنوان متغیر اثر گذار بر بهبود کیفیت آموزشی محسوب می شود

(28) . 

 رهبری تحول آفرینتاثیر "در پژوهشی باعنوان ی و روح اللهی جالل-
 "بر عملکرد شغلی اعضای هیات علمی با میانجی گری درگیری شغلی

 شغلی عملکرد بر آفرین تحول به این نتیجه دست یافتند که رهبری

 درگیری گری میانجی نقش و داشته مثبت تأثیر علمی هیات اعضای

 هیات اعضای شغلی عملکرد بر آفرین تحول رهبری تأثیر شغلی در

 که داد رگرسیون نشان تحلیل دیگر، سوی از .رسید تأیید به علمی

 شغلی عملکرد بر تاثیر بیشترین دهنده، رشد های حمایت ی مولفه

 .(29) دارد
 آفرین تحول رهبری سبک تأثیر به پژوهشی در نوایی و جزینی-

 حاصل نتایج .پرداختند ناجا فرماندهی ستاد در نوآوری سازمانی بر

 تمام و آفرین تحول رهبری می دهد توسعه نشان پژوهش این از

 و ترغیب ذهنی ایجاد رهبر، آرمانی نفوذ یعنی آن مؤلفه های
 موجب رهبر فردی مالحظات و رهبر توسط بخش الهام انگیزش

 بین این در چنین هم .می شود سازمان در توسعه نوآوری و رشد

 توانمندسازی و از نوآوری حمایت بر تحولگرا رهبری تأثیر

قرار  بررسی مورد سازمانی نوآوری بر دو این تأثیر و کارکنان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 16

http://islamiclifej.com/article-1-763-fa.html


  و همکاران                 یباقر میمر  215

Journal of Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 1, Spring 2020 

 رهبری تأثیر ناجا فرماندهی ستاد در دادند نشان نتایج که گرفت

 .(30) گرفت قرار تأیید مورد کارکنان بر توانمندسازی تحولگرا
 نظریه و رویکردها"پژوهشی تحت عنوان  .جعفری ترک زاده  و-

انجام  "رهبری جهان بینی سوی رهبری: به نوین و سنتی های نظریه
 برای سازمان رهبران که است آن مطالعه نشانگر این نتایج دادند.

 های هرمحدودیت و مزایا بتوانند باید خود، نقش اثربخش ایفای

 با و بشناسند را رهبری ها و آینده نگری هایجهان بینی از یک

 عمیق درکی از برخورداری با  و موجود هنجارهای فراتر از دیدی

 اوضاع داخلی و محیطی اقتضائات و ،شرایط تحوالت به نسبت

 درستی به را مقتضیات و شرایط با متناسب بینی جهان سازمان،

 عمل و مفید هایحلبرخی راه به گیرند. نهایتاً  کار به و انتخاب

 سازمانها در رهبری بینی جهان توسعه برای کنونی شرایط در پذیر

 .(31) است شده اشاره
بررسی میزان موانع "پژوهشی با عنوان  حنیفی و ثانی و اجارگاه-

ایفای نقش رهبری مدیران دبیرستان های شهر تهران از دیدگاه 
( مؤلفه های 1نتایج نشان داد که:  .(32) انجام دادند "مدیران

ساختاری، تصمیم گیری، روابط، ارزشیابی، خصایص رهبری و 
نع ایفای نقش رهبری آموزشی مدیران دبیرستان ها فرآیندی از موا

بیشترین میزان موانع ایفای نقش رهبری براساس میانگین  (2هستند. 
هبری ر به ترتیب به مؤلفه ساختاری و کمترین میزان مانع ایفای نقش

بین جنسیت مدیران و نظریات آنها  (3به مؤلفه ارزشیابی تعلق دارد. 
نسبت به موانع ایفای نقش رهبری مدیران تفاوت معناداری وجود 

بین میزان میانگین موانع ایفای نقش رهبری در بین مدارس  (4ندارد. 
مدیران مدارس  (5دولتی و غیردولتی تفاوت معناداری وجود دارد. 

نقش رهبری در دارای هر مدرک تحصیلی که باشند با موانع ایفای 
بین میزان گذراندن کالس های ضمن  (6مدارس خود مواجه هستند. 

خدمت و میزان موانع ایفای نقش رهبری مدیران تفاوت معناداری 
 وجود دارد. 

 پیشینه های خارجی 
تأثیر رهبری تحول  "در پژوهشی تحت عنوان 1شافی و همکاران-

تیجه به این ن "انگیزش آفرین بر خالقیت کارکنان با نقش میانجی
رسیدند که سبک رهبری تحول آفرین به طور معنی داری با 
خالقیت کارکنان رابطه دارد. بعالوه از طریق سبک رهبری تحول 
آفرین می توان خالقیت و نوآوری را در سازمان ترویج داد. همچنین 
انگیزش نقش تعدیل کننده بین سبک رهبری تحول آفرین و خالقیت 

 .(33) کندعمل میکارکنان 

در پژوهشی تحت عنوان تأثیر رضایت شغلی  2انیس و همکاران- 
و تعهد سازمانی بر رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی کارکنان به 

 تیضابر ر یمیمستق ریتحول گرا تأث یکه رهبراین نتیجه رسیدند 
 تواندنمی بعالوه رهبری تحول آفرین دارد.  یو تعهد سازمان یشغل
 .(34) ذاردبگ رکنانبر عملکرد کا یمیمستق ریتأث

_________________________________ 
1 .Shafi & all 

2 .Anis & all 

3 Braun 

4 Shao Zhen Yuqiang Feng Luning Liu 

5 Millisa & chi-sun 

رهبری تحولی، رضایت و تعهد "پژوهشی تحت عنوان 3براون-
نتایج نشان داد که رهبری تحولی  انجام داد."شغلی و عملکرد تیمی

به طور مثبت با رضایت شغلی افراد در گروه های تیمی مرتبط است 
سبت به و همچنین سبک رهبری و اعتمادی که سرپرستان ن

زیردستان خود دارند، با میزان رضایت شغلی و عملکرد تیمی 
 .(35) زیردستان ارتباط دارد

در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند که  4شائو و همکاران-
رهبری تحول گرا به طور مستقیم با تمام چهار نوع فرهنگ 
سازمانی، فرهنگ توسعه، فرهنگ گروه، فرهنگ سلسله مراتبی و 
عقالیی فرهنگ مرتبط و به طور غیر مستقیم با به اشتراک گذاری 

 .(36) ط می شوددانش و موفقیت برنامه ریزی منابع سازمانی مربو
رهبری تحول "نیز در پژوهش خود با عنوان  5میلیسا و چی سام-

نشان دادند که بین  "آفرین حمایت رهبری و خالقیت کارکنان
رهبری تحول آفرین و خالقیت کارکنان رابطه مثبت وجود دارد و 
این رابطه زمانی قوی تر می گرددکه رهبران با کارکنان روابطی 

 . (37) از وظایف و کار آنها حمایت کنند حمایتی داشته و

تاثیر رهبری تحول آفرین بر "در تحقیقی تحت عنوان   6آالریفی-
به بررسی پرداخته اند. یافته ها نشان  "نوآوری و عملکرد سازمانی

داده است که رابطه ای مثبت بین رهبری تحول آفرین و نوآوری 
ازمانی و بین نوآوری سازمانی، بین رهبری تحول آفرین و عملکرد س

 .(38) ردعملکرد سازمانی دارد، وجود دا سازمانی و
 آفرین، تحول رهبری عنوان با ای مطالعه 7گوموسلو و ایلسیو-

 به آن در و دادند انجام ترکیه در سازمان  نوآوری و خالقیت

 مفهوم دو هر آفرین بر تحول رهبری اثر بررسی جهت مدلی ارائه

 .پرداختند سازمانی سطح در نوآوری و فردی سطح در خالقیت

 خالقیت بر آفرین تحول رهبری که داد نشان این پژوهش نتایج

 سطح در .دارد توجهی قابل وسازمانی تأثیر فردی سطح دو هر در

 که رابطه داد نشان مراتبی سلسله خطی سازی مدل نتایج فردی

 دارد وجود کارکنان خالقیت و آفرین تحول رهبری میان مثبتی

 طریق از و مستقیم غیر طور به آفرین تحول این رهبری بر عالوه و

 در .می گذارد اثر خالقیت کارکنان بر نیز کارکنان توانمندسازی

که  داد نشان رگرسیون تحلیل از حاصل نتایج نیز سازمانی سطح
 .(39) دارد سازمانی نوآوری با مثبتی ارتباط آفرین تحول رهبری

 عالی رهبری در مؤسسات آموزش هایسبک" مطالعة به 8مرسی-

که اساتید سبک رهبری  داد نشان او هایپرداخت. یافته "ماالوی
ای شناسایی گرا و مقداری مراودهمدیران خود را تاحدودی تحول

    .(40) اندکرده
ویژگیهای موثر بر رهبری "ی تحت عنوان در پژوهش 9دافی-

های ها، عزیز شمردن قابلیترزشپی برد که احترام به ا "جمعی
های مقدس اجتماعی، عدم ابهام در معانی تقسیم شده، فردی، قابلیت

ارتباط زیاد و همکاری، رهبری زیرکانه، فرآیند عمل و قابل فهم 

6 Alarifi 

7 Gumusluoglu & ilsev 

8 Mercy 

9 . Duffy 
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ها با ایجاد و افزایش رهبری بودن بسیار مهم است و این ویژگی
 . (41) جمعی رابطه دارد

 ها روشو مواد 
هدف توسعه ای و از نظرنوع داده ها جزء روش تحقیق به لحاظ 

 که هم کیفی و هم کمی استت آمیخته اکتشافی متوالی بودتحقیقا
ث روش، توصیفی از نوع که به روش داده بنیاد انجام شد و از حی

جامعه آماری در بخش کیفی شامل تعدادی از . پیمایشی بود
دایی مدارس ابت مدیران ابتدایی شامل کلیه و در بخش کمیمتخصصان 

-99یلیکه در سال تحص گانه شهر تهران 19دولتی مناطق 
.در بخش نفر بود  907تعداد آنها که ،مشغول به خدمت بودند1398
 تعداد نفر به روش هدفمند گلوله برفی و در بخش کمی 12کیفی 
نفر طبق جدول کرجسی و مورگان به روش خوشه ای و  270

هش شامل پرسشنامه محقق ساخته ابزار پژو تصادفی انتخاب شدند.
بود که  در بخش کیفی پس از مطالعه عمیق مبانی نظری و پیشینه 

پژوهشگر پس از های تحقیق ابتدا سواالت مصاحبه تدوین و  
شونده حضور یافته و با های الزم در محل کار مصاحبههماهنگی

شونده مکالمات صوت و با کسب اجازه از مصاحبهاستفاده از ضبط
مصاحبه را ضبط کرد تا کدها را استخراج کند و البته این عمل بعد 

. در بخش کمی نیز نتایج  گرفت مصاحبه صورتاز هر بار 
،انتخابی و محوری ها به وسیله کدگذاری)کدگذاری بازمصاحبه

 .متون مصاحبه( و نیز تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی طبقه بندی شد

در نهایت پرسشنامه از دو بخش اطالعات جمعیت شناختی و 
 10گویه با طیف  77شامل  پرسشنامه محقق ساخته تشکیل شد که

روایی پرسشنامه در بعد کمی از روایی ظاهری، ای بود. گزینه
استفاده شد و در بعد سازه از همگرا و واگرا به محتوایی و سازه 

کمک نرم افزار لیزرل استفاده و مورد تأیید قرار گرفت و در بحث 
کیفی از نظرسنجی از افراد خبره استفاده و مورد تأیید قرار گرفت 

 تایید شد. 881/0ی،  آلفای کرونباخ آن با ضریب و در بحث پایای
و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل  سپس داده ها از طریق آمار توصیفی

 قرار گرفتند.
 تجزیه و تحلیل داده ها

مولفه ها و شاخص های رهبری تحول آفرین در مدارس  سؤال اول:
 ابتدایی شهر تهران چه می باشد؟

با استفاده از روش داده بنیاد و تحلیل سواالت مصاحبه با خبرگان و 
افزار کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم

MAXQDAوتحلیل، حول محور های حاصل از تجزیه، یافته
هدف اصلی قرار گرفت و با پیوند دادن کدها )کدگذاری باز(، 

حاصل از تحلیل  مفاهیم )کدگذاری محوری( مشخص شد.نتایج
خص )گویه( شا 77مصاحبه نشان می دهد که از میان سواالت 
مولفه فرعی قابل شناسایی است، که در  18بعد اصلی و  6موجود، 

 اینجا به آنها اشاره می شود؛
 

 
 رهبری تحول آفرینهای شناسایی شده تاثیرگذار بر : خالصه ای از ابعاد و مولفه2جدول 

 
 سازه
 

 تعداد گویه متغیر/ مؤلفه تعداد گویه بعد

عوامل موثر بر رهبری تحول آفرین
 

 14 هویت سازمانی
 6 پویایی سازمانی

 8 هم افزایی سازمانی

 8 ساختار سازمانی
 4 عدم شفافیت در تدوین مقررات و قوانین اداری

 4 عدم انعطاف پذیری سازمانی

 9 انگیزش سازمانی
 2 کارکنانرفع نیازهای مادی و روحی 

 4 اشاعه رفتارهای ارزشی
 3 اشاعه رفتارهای اخالقی

 18 ارتباطات سازمانی

 6 برخورداری مدیران از خصایص رهبری
 4 حمایت سازمانی

 5 برخورداری از توانایی های ذهنی و آموزشی
 3 برخورداری از تصمیم گیری ابتکاری

 12 فرهنگ سازمانی
 5 مهارتهای رفتاریتاکید بر 

 3 تاکید بر انسان گرایی
 4 تاکید بر علمی گرایی

 16 توسعه سازمانی

 3 خلق تفکر استراتژیک در سازمان
 3 اصالح پذیری سازمان
 5 توسعه اخالقی سازمان
 5 رشدعملکردی سازمان
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مولفه ها و شاخص های رهبری تحول وضعیت موجود  سؤال دوم:
 چگونه است؟ در مدارس ابتدایی شهر تهران آفرین

 
 : نتایج آزمون نرمال بودن داده ها 3جدول 

 توسعه آ.پ

فرهنگ 
 سازمانی

حاکم در 
 آ.پ

ارتباطات 
 سازمانی

حاکم در 
 آ.پ

انگیزش 
سازمانی 
حاکم در 

 آ.پ

ساختار 
سازمانی 
 مدارس

هویت 
 مدارس

 
 

 تعداد 270 270 270 270 270 270
 میانگین                                     پارامترها 447/5 625/4 423/5 774/5 978/5 259/6

 انحراف معیار 182/2 367/2 369/2 139/2 145/2 183/2

060/0 062/0 058/0 082/0 079/0 091/0 
کامل                         بیشترین میزان 

 کران باال

060/0 
042/0- 

062/0 
054/0- 

056/0 
058/0- 

058/0 
082/0- 

057/0 
079/0- 

057/0 
091/0- 

مثبت                                         تفاوت 
 ها

 منفی

 اسمیرنوف–کولموگروف  zمقدار  476/1 281/1 332/1 937/0 001/1 968/0

 سطح معناداری 026/0 075/0 057/0 344/0 270/0 306/0

با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها و مقیاس فاصله ای متغیرها از 
تک نمونه ای استفاده شد.در این قسمت با توجه به اینکه  tآزمون 
ای است، ارزش عددی میانگین برای مقایسه با درجه 10مقیاس 

-در نظر گرفته شد. نتیجه آزمون تی تک نمونه 5/5آماره تی را عدد 

 تابعاد در جداول زیر به تفکیک آورده شده اسای در هر یک از 
 

 
 ابعاد و مولفه های رهبری تحول آفرین مدیران مدارس ابتدایی شهر تهرانتک نمونه ای در  t: آزمون 4جدول 

 

 

T 
 

درجه 
 سطح معناداری آزادی

تفاوت 
 میانگین ها

 فاصله اطمینان
 میانگین

 حد باال حد پائین

 903/5 686/0 121/0 403/0 005/0 269 814/2 پویایی مدارس
 هم افزایی مدارس
عدم شفافیت در 
 تدوین قوانین اداری

عدم انعطاف پذیری 
 در آموزش و پرورش
رفع نیازهای مادی و 

 روحی معلمان
اشاعه رفتارهای 

 ارزشی
اشاعه رفتارهای 

 اخالقی
برخورداری مدیران از 

 خصایص رهبری
حمایت آموزش و 

 پرورش

166/5- 
973/3- 
541/4- 
888/3- 
494/2 
071/3 
109/2 
314/2 
742/2 
873/2 
555/4- 
377/4- 
453/3 
749/4 
988/3 

269 
269 
269 
269 
269 
269 
269 
269 
269 
269 
269 
269 
269 
269 
269 

000/0 
000/0 
000/0 
025/0 
013/0 
002/0 
036/0 
021/0 
007/0 
000/0 
000/0 
000/0 
000/0 
000/0 
000/0 

735/0- 
624/0- 
550/0- 
298/0- 
358/0 
448/0 
585/0 
492/0 
538/0 
536/0 
611/0- 
594/0- 
467/0 
664/0 
559/0 

028/1- 
311/0- 
845/0- 
037/0- 
075/0 
160/0 
311/0 
232/0 
804/0 
258/0 
876/0- 
874/0- 
201/0 
389/0 
283/0 

442/0- 
936/0- 
256/0- 
558/0- 
642/0 
736/0 
860/0 
852/0 
271/0 
815/0 
099/1 
315/0- 
734/0 
940/0 
835/0 

739/4 
913/4 
888/4 
798/4 
858/5 
948/5 
774/5 
829/5 
899/5 
074/6 
761/4 
905/4 
967/5 
164/6 
059/6 
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 برخورداری از
تواناییهای ذهنی و 

 آموزشی
برخورداری از تصمیم 

 گیری ابتکاری
تاکید بر مهارتهای 

 رفتاری
 تاکید بر انسان گرایی
 تاکید بر علمی گرایی

خلق تفکر 
 در آ. پاستراتژیک 

آموزش اصالح پذیری 
 و پرورش

توسعه اخالقی 
 آموزش و پرورش

رشدعملکردی آموزش 
 و پرورش

695/5 
543/2- 

269 
269 

000/0 
012/0 

794/0 
293/0- 

519/0 
520/0- 

069/1 
066/0- 

294/6 
206/5 

های مولفه  داده های بدست آمده می توان گفت که با توجه به
 ارتباطات سازمانی اشاعه رفتارهای اخالقی،، اشاعه رفتارهای ارزشی

ورش در آموزش و پرخلق تفکر استراتژیک ، تاکید بر علمی گرایی،
آموزش و پرورش ، توسعه اخالقی آموزش و اصالح پذیری  ،

این  از نظر مدیران ، رشد عملکردی آموزش و پرورش ، پرورش
 طرفیاز د.نمولفه در حال حاضر در وضعیت مطلوبی بسر می بر

 ،عدم شفافیت در تدوین قوانین اداری، هم افزایی مدارسمولفه های 
رفع نیازهای مادی و ، عدم انعطاف پذیری در آموزش و پرورش

 ،تاکید بر انسان گرایی ، تاکید بر مهارتهای رفتاری، روحی معلمان
آموزش و پرورش  حمایت ،برخورداری مدیران از خصایص رهبری

برخورداری از  و های ذهنی و آموزشی، برخورداری از توانایی 
 می توان نتیجه گرفت که از نظر ،در مدارس تصمیم گیری ابتکاری

در حال حاضر در وضعیت مطلوبی بسر نمی  ها مولفه این مدیران
  د.نبر
 

 نتیجه گیری
با استفاده از روش داده بنیاد و تحلیل سواالت  در پاسخ به سؤال اول

مصاحبه با خبرگان و کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از 
که از از از میان داده ها نشان داد که  MAXQDAافزار نرم

مولفه فرعی قابل  18بعد اصلی و  6شاخص )گویه( موجود،  77میان 
ر خصوص یافته ای د مدارس،در راستای عامل هویت  شناسایی است.

که  . در تبیین این یافته می توان گفتیافت نشد تأیید یا رد این یافته،
کنند، حضور در سازمان هویت پیدا می ةوقتی اشخاص به واسط

ها و شکستهای سازمان را جزئی از موفقیتها و شکستموفقیت
های شخصی شان به حساب می آورند و می کوشند با مشارکت 

مدیران مدارس به تقویت  .بیشتر اهداف سازمان را محقق کنند
هویت مدارس نیاز دارند، زیرا این اعتقاد وجود دارد که هویت 

شی هبران آموزمدارس مثبت تأثیر مثبتی بر رهبری تحول آفرین ر

یافته ای در خصوص تأیید  ،پویایی مدارس مولفه ی دارد.در راستای 
ا ب تبیین این یافته می توان گفت که در یا رد این یافته، یافت نشد.

توجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحوالت علمی ، تکنولوژیک، 
موفق و  مدارسیاجتماعی ، فرهنگی و غیره عصر کنونی، رهبران 

کارآمد خواهند بود، که عالوه بر هماهنگی با تحوالت جامعه 
یش آینده پامروزی بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را نیز در 

بینی کرده و قادر باشند، که این تغییرات را در جهت ایجاد تحوالت 
مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند. به بیانی دیگر ، 

ها بایستی نسبت به گذشته از تکاپو و پویایی بیشتری رهبران سازمان
بت و رقا دبرخوردار باشند، تا بتوانند در چنین محیطی بقا داشته باشن

یافته ای در  ،هم افزایی مدارسو رشد نمایند.در راستای مولفه 
خصوص تأیید یا رد این  این یافته، یافت نشد.در تبیین این یافته می 
توان گفت که مدیران مدارس می توانند با ایجاد همکاری و تعامل 
بین اعضای مدرسه و توسعه تالش گروهی بین آنها اثر ترکیبی 

مجموع انرژی و تالش عناصر آموزشی ایجاد حاصله بزرگتری از 
نمایند، بطوری که اثر مضاعف ناشی از همکوشی، همیاری و فعالیت 
مشترک توأم با تعامل در نهایت نتیجه ای بسیار با ارزش تر از 
فعالیت های فردی و مستقل را برای مدارس در پی خواهد داشت. در 

 ه، با یافته پژوهشاین یافت، ساختار سازمانی مدارس راستای عامل
هماهنگی دارد. در تبیین این یافته می  (32)حنیفی و ثانی و اجارگاه

توان گفت که مدیر آموزشی با شرح وظایف اداری، آموزشی و 
کند که چه پرورشی خود به عنوان رهبر آموزشی مشخص می

مسئولیتی را طی مدت زمان مدیریت خود به عهده دارد. همچنین با 
شرح وظایف و اختیارات معاونان، معلمان و سایر روشن کردن 

کارکنان به عنوان مثال سرایدار، مربیان پرورشی و کتابداران مدرسه 
، چارت سازمانی خود را تهیه و گزارش ساختاری و اداری آن، خط 
سیر وظایف و اختیارات آنها را روشن و آنها را در انجام آنها 

ی اجرای هر چه با کیفیت تر راهنمایی و شرایط و امکانات را برا
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راستای مولفه  درفعالیت های آموزشی و پرورشی فراهم می سازد.
این یافته، با یافته مقررات و قوانین اداری،عدم شفافیت در تدوین 

در تبیین این همسو نمی باشد.( 31جعفری) ترک زاده  و پژوهش
ه بعدم شفافیت در تدوین مقررات اداری که  یافته می توان گفت

عنوان بازدارنده در رسیدن مدیران مدارس به سبک رهبری تحول 
توجه به بعد مقررات، به مثابه  می شود.در این راستاآفرین محسوب 

قواعد راهنمای عمل در متن و موقعیت های مختلف سازمانی است 
و هنگامی که هنجارهای موثر در سازمان وجود دارد، شکلی 
نیرومند از رهبری در مدارس به وجود می آید. برعکس، در صورتی 
که هنجارها و قوانین بصورت واضح و تعریف شده برای مدیران 

نشود و مدیران نتوانند قوانین مطرح شده را بصورت عملی در محرز 
مدارس اجرا نمایند، مسلما در رسیدن به اهداف متعالی آموزشی و 
تربیتی نیز چالش به وجود می آید و مدیران به عنوان رهبران 
آموزشی نمی توانند کارکنان مدارس را در اجرای مقررات به خوبی 

فه عدم انعطاف پذیری آموزش و راستای مولهدایت نمایند. در 
( هماهنگ نمی 40این یافته، با یافته پژوهش مرسی )پرورش، 

باشد.در تبیین این یافته می توان گفت که.امروزه یکی از مهمترین 
منابع مزیت رقابتی برای مراکز آموزشی در دنیای متالطم که هر 

، طروز دستخوش تغییرات است، انعطاف پذیری و انطباق با شرای
تفکر سیستمی و مدیریت پیچیدگی و آشوب است. در پژوهش های 
متعدد و همچنین پژوهش مطرح شده، عامل انعطاف پذیری آموزش 
و پرورش به عنوان یک فاکتور مثبت در رسیدن مدیران به سبک 
رهبری تحول آفرین در نظر گرفته شده است. بنابراین عدم انعطاف 

شرایط پیچیده و پیشرفت  پذیری آموزش و پرورش با توجه به
تکنولوژی و تغییر نیازهای آموزشی و پرورشی دانش آموزان، 

تواند به عنوان یک فاکتور در جهت نرسیدن مدیران به سبک می
رهبری تحول آفرین عمل کند. لذا الزم است مدیران با در نظر گرفتن 
شیوه های منعطف سازمانی، اجرایی، آموزشی و پرورشی و مطابق با 

در راستای عامل  ات به وظیفه خطیر خود عمل نمایند.ایط وامکانشر
این یافته، با یافته ، انگیزش سازمانی حاکم در آموزش و پرورش

تبیین این یافته می ( هماهنگ است. در 29 ،21،28پژوهش های)
گرا ترین کارکرد رهبری تحولمهم ،انگیزشایجاد که  توان گفت

تواند با در هنگام اجرای استراتژی است و این سبک از رهبری می
 آموزشی گیری، تعهد و انگیزش، فضایبه همراه آوردن نوآوری، یاد

وقتی مدیران و  .آماده سازد استراتژیک را برای دستیابی به اهداف
کارکنان مدرسه دارای انگیزه باشند و از شغل خود احساس رضایت 
نمایند، ناخواسته وظایف خود را با دقت بیشتری انجام می دهند و 

زمره وظایف شغلی آنها رفتارهایی را از خود نشان می دهند که در 
لذا چنانچه مدیران آموزشی به عنوان رهبران آموزشی  نمی باشد.

ند چنین انگیزه ای را در محیط آموزشی ایجاد نمایند، مسلما بتوان
ولفه م راستایمی توانند به سبک رهبری تحول آفرین دست یابند. در 

 این یافته، با یافته پژوهشروحی معلمان،  رفع نیازهای مادی و
در تبیین این یافته می  هماهنگ می باشد.( 26بیکمرادی و همکاران)

هتر ساختن امور آموزشی، مدیر یا رهبر باید برای ب توان گفت که
 مدرسهوجود آورد که کلیه کارکنان  چنان محیط عاطفی را به

ارزش خود را در آن حس کنند و تعلق و وابستگی خود را به سازمان 

در این راستا مدیران با گذاشتن وقت با معلمان،  مدرسه درک نماید.
به معلمان و عناصر آموزشی کمک و  دن مشکالتدر حل کر

به موقع از معلمان و کارکنان  با دادن روحیه و تشویق همچنین
روحیه آنها را قوی و احساس تعلق خاطر و رضایت را درون آنها 

فته، این یا، اشاعه رفتارهای ارزشیراستای مولفه در . کندتثبیت می
این یافته می  در تبیین هماهنگ است.( 41دافی ) با یافته پژوهش
رهبری تحول آفرین شامل مجموعه ای از رفتارها  توان گفت که

است که پیروان را از طریق نگرش ها، اعتقاد ها و ارزش ها به 
کند . بنابراین ، این نوع عملکردی فراتر از انتظارات ترغیب می

کند، معنا می رهبری استانداردها و اهداف سطح باالیی را تنظیم می
مسیر و جهت کاری افراد را مشخص کرده و پیروان را با بخشد، 

 چنین هم کند.شور و شوق، به انگیزه و الهام بخشی هدایت می

 از رهبر انتظارات و رهبر به پیروان اعتماد درجه نمایانگر

 در راستای مولفه .آنهاست عملکرد و فداکاری در زمینه کارکنان
یافته ای در خصوص تأیید یا رد این یافته، یافت ، رفتارهای اخالقی

در تبیین این یافته می توان گفت که اصول اخالقی در مدیریت نشد. 
که بهنگام تصمیم گیری و رفتار ) در رابطه با درست و نادرست 
بودن آنها( است که از نظر اخالقی مدیران را هدایت و راهنمایی 

بستگی به سطوح اخالقی  آنچه اخالقی خوانده می شود،. کندمی
دارد.در پژوهش حاضر رفتارهای اخالقی مدیران مدارس که در 
نقش رهبران تحول آفرین نیز به شمار می آیند، عبارت است از میزان 
پایبندی فرد به ویژگیهایی نظیر صداقت، گشاده رویی و مهربانی، 

ودن، بتعهد به قول، برقراری روابط انسانی با دیگران و خیرخواه آنها 
 عامل راستایدر  از خودگذشتگی و خصوصیاتی از این قبیل می باشد.

این یافته، با یافته ، ارتباطات سازمانی حاکم در آموزش و پرورش
همسو می باشد.در تبیین این یافته می توان گفت ( 41 ،32وهشهای )پژ
ارتباط  ، توان  برقراریاصلی ترین ویژگی های مدیرانیکی از  که

در  شده مشاهده استرسهای اغلب است. زیرا  در محیط آموزشی
 صاحب اعتقاد شود. بهمی ناشی مناسب ارتباط از عدم مدارس

 مهارتهای مستلزم ی تعارضها،سازنده حل و مدارس اداره نظران

بنابراین مهارت باالی مدیران در ارتباطات . است خوب ارتباطی
مان، دانش آموزان و اولیای آنها یکی از فاکتورهای مهم موثر با معل

راستای مولفه برخورداری رهبران آموزشی محسوب می شود. در 
 (41 ،26 )هایاین یافته، با یافته پژوهشمدیران از خصایص رهبری، 

می توان گفت که رهبری را در تبیین این یافته  هماهنگ می باشد.
معموالً با سه نظریه خصلتی، رفتاری، موقعیتی و اقتضایی تبیین 

 ذاتی و الهی موهبتی رهبری رهبری خصلتی، نظریه کنند.درمی

 .رفتارشوند می متولد رهبر رهبران، که است براین اعتقاد و است

 و گوناگون سازمانی هایویژگی تأثیر تحت کاریزماتیک رهبر
 که است داده نشان تحقیقات مثال، گیرد. برایمی قرار فردی

 بوده و سازگار گرا، برون هایی از شخصیت کاریزماتیک رهبران

مولفه  راستایدر  هستند. غیرکاریزماتیک رهبران از اثرگذارتر
همراستا  (37این یافته، با یافته پژوهش )، حمایت آموزش و پرورش

است.در تبیین این یافته می توان گفت که مدیران زمانی می توانند 
به عنوان رهبران تحول آفرین عمل نمایند، که بتوانند  از معلمان و 
دانش آموزان حمایت نمایند و این رابطه زمانی قوی تر می گردد که 
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رهبران با کارکنان روابطی حمایتی داشته و از وظایف و کار آنها 
نتایج برخورداری مدیر از سبک حمایتی،  ایت کنند.حم

 راستایدر  بازخوردهای مثبتی برای کارکنان به ارمغان می آورد.
 این یافته، با یافتهاری از تواناییهای ذهنی و آموزشی، مولفه برخورد

تبیین این یافته می توان گفت که رهبرانی در  همسو است.پژوهشهای 
با سبک رهبری تحول گرا با استفاده از ترغیب ذهنی پیروانشان و 
تحریک افکار نوآور آنان در کل سازمان ، جو سازمانی انعطاف 
پذیری را به وجود می آورند.احساس کارکنان را به چالش کشیده 

جدید نوآورانه و آنها را وا می دارد که در جستجوی دیدگاه های 
در راستای مولفه برخورداری از تصمیم گیری در شغلشان باشند.

این  همسو می باشد. در تبیین یاین یافته، با یافته پژوهش هاابتکاری،
ی ررایط متغیر امروزی تصمیم گییافته، می توان گفت که در ش

آنها دارد.اگر  موریتنقش اساسی در انجام بهینه مأمناسب مدیران 
فرایند تصمیم گیری ابتکاری بر مبنای اصول علمی و آینده نگری 
استوار باشد، منجر به بهبود عملکرد مدیران در ابعاد مختلف خواهد 

 شرط های ششد. نوآوری و ابتکار در تصمیمات مدیران یکی از پی
فرهنگ سازمانی حاکم  راستای عاملدر رهبران تحول آفرین است.

. همسو است( 36این یافته، با یافته پژوهش )،در آموزش و پرورش
فرهنگ سازمانی حاکم در  که افته استدالل می شوددر تبیین این ی

 تأثیرگذار بودن رهبران کاریزماتیک میزان بر آموزش و پرورش

 بیشتری سازگاری و از انعطاف که هاییفرهنگ است.

 توانند زمینه می جدی و های خشکفرهنگ از بیش برخوردارند،

در کنند. استفاده ها فرصت از رهبران تا آورند فراهم را هایی
ید یافته ای در خصوص تأی، مولفه تأکید بر مهارتهای رفتاریراستای 

که  استدالل می شوددر تبیین این یافته یا رد این یافته، یافت نشد. 
ی رفتاری برای انتخاب نقش رهبران برای موفقیت، نیاز به توانای

د ، رهبران نیاز به مناسب برای موقعیت دارند. برای انجام این مور
 راستای مولفه تأکید بر انسانگرایی،. در انعطاف پذیری رفتاری دارند

تبیین این یافته می هم جهت است.در ( 26این یافته، با یافته پژوهش )
برای رسیدن به سبک رهبری تحول گرا الزم  مدیران توان گفت که

است که با برقراری رابطه مناسب با هر یک از عناصر آموزشی و 
دادن حق اظهار نظر به آنها و تقویت کار مشترک و ترویج روش 

 و در نهایت کیفیت آموزشیارتقاء تدریس گروهی، زمینه را برای 
 ولفهم راستایدر  رسیدن به سبک رهبری تحول آفرین فراهم نمایند.

ماهنگ ه دیگری این یافته، با یافته پژوهشتأکید بر علمی گرایی، 
است. در تبیین این یافته می توان گفت که یکی از فاکتورهای مهم 

 بری تحول آفرین، کشفمدیران آموزشی برای دستیابی به سبک ره
و توسعه دانش است که برای سیستم آموزشی از کارایی بسیار باالیی 
برخوردار می باشد. مدیران آموزشی با آگاهی از دانش موجود 
سازمانی، خلق، تسهیم و انتقال دانش، استفاده از دانش موجود ، کسب 
دانش جدید و ذخیره و انباشت آن می توانند به سبک رهبری 

ته، این یاف، توسعه آموزش و پرورشراستای عامل در  گرا برسند.تحول
چنین در تبیین این یافته  می باشد. همسو (25)با نتیجه پژوهش 

یزه و ایجاد انگبا تشویق کارکنان که رهبر آموزشی  استدالل می شود
توسعه دانش، کارآفرینی، نوآوری، توانمندی  را  در آنها می تواند

یافته ، اصالح پذیری آموزش و پرورش در راستای مولفهارتقا دهد.

ای در خصوص تأیید یا رد این یافته، یافت نشد. در تبیین این یافته 
تغییرات و  تواندتحول آفرین می  رهبری کهمی توان گفت 

 زیرا آورد، وجود به سازمانی در نتایج را توجهی قابل اصالحات

 سازمانی را اهداف که است رهبری شیوه این واسطه به کارکنان

توسعه اخالقی راستای مولفه در دهند. می ترجیح شخصی منافع بر
، یافته ای در خصوص تأیید یا رد این یافته، یافت آموزش و پرورش

شانگر ن ر تبیین این یافته می توان گفت که توسعه اخالقینشد. د
است و بر نگرش و رفتار آنها تأثیر می  درک مدیر از محیط کاری

برای عناصر آموزشی محسوب می شود گذارد و به عنوان چارچوبی 
تواند اوضاع کاری را تغییر و در واقع متغیری سازمانی است که می

  .باعث شکل گیری رهبری تحولگرا شودو 
برای تعیین وضعیت موجود مولفه ها و شاخص  برای پاسخ سوال دوم

ای تعیین شده در راستای رهبری تحول آفرین مدیران مدارس ابتدا ه
با استفاده از آزمون اسمیرنف کولموگروف وضعیت نرمال یا غیر 

با توجه به نرمال بودن  مشخص شد ونرمال بودن توزیع داده ها 
تک نمونه ای  tتوزیع داده ها و مقیاس فاصله ای متغیرها از آزمون 

ر که از نظبا توجه به داده ها  می توان نتیجه گرفت  استفاده شد.
پویایی مدارس در مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران مدیران  مولفه 

از در حال حاضر در وضعیت مطلوبی بسر می برد.مشاهده می شود 
در وضعیت مطلوبی ( 739/4) طرفی مولفه های هم افزایی مدارس

یا رد این یافته ها، یافت  بسر نمی برد. یافته ای در خصوص تأیید،
مولفه های ساختار سازمانی مدارس یعنی   وجه به ضرایببا ت. نشد

( و عدم انعطاف پذیری 913/4) عدم شفافیت در تدوین قوانین اداری
 یرانمد میتوان نتیجه گرفت که از نظر (888/4) آموزش و پرورش

نمی در وضعیت مطلوبی بسر ر این دو مولفه در حال حاض مدارس 
در خصوص مولفه عدم انعطاف پذیری در تدوین مقررات و  برد.

، همسو  (31جعفری) ترک زاده  و قوانین این یافته، با یافته پژوهش
نمی باشد. بعالوه در زمینه مولفه عدم انعطاف پذیری آموزش و 

( هماهنگ نمی 2004ین یافته، با یافته پژوهش مرسی )پرورش، ا
مولفه رفع ها می توان نتیجه گرفت که  با توجه به داده باشد.

در حال حاضر در وضعیت ( 798/4) نیازهای مادی و روحی معلمان
در راستای مولفه رفع نیازهای مادی و روحی، مطلوبی بسر نمی برد. 

از طرفی همسو نمی باشد.( 26بیکمرادی و همکاران) با یافته پژوهش
و اشاعه رفتارهای اخالقی  اشاعه رفتارهای ارزشیمولفه های 

و اشاعه  اشاعه رفتارهای ارزشیاز نظر مدیران ( 948/5( و )858/5)
در حال حاضر در وضعیت مطلوبی بسر در مدارس  رفتارهای اخالقی

در زمینه مولفه اشاعه رفتارهای ارزشی، این یافته، با یافته  می برد.
رهای عه رفتادر راستای مولفه اشاهماهنگ است. (41دافی ) پژوهش

مولفه های ن همچنی هماهنگ است. (41اخالقی، این یافته، دافی)
( 829/5( ، )774/5) ارتباطات سازمانی حاکم در آموزش و پرورش

می توان نتیجه گرفت که از نظر مدیران ( 074/6( و )899/5، )
آموزش و پرورش  حمایت ،برخورداری مدیران از خصایص رهبری

برخورداری از  و توانایی های ذهنی و آموزشی، برخورداری از 
در مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران در حال  تصمیم گیری ابتکاری

در راستای مولفه  حاضر در وضعیت مطلوبی بسر می برند.
یافته، با یافته پژوهش ، این برخورداری مدیران از خصایص رهبری
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در راستای مولفه حمایت آموزش . هماهنگ می باشددیگری  های
در تبیین  همراستا است. (37افته پژوهش )، این یافته، با یو پرورش

این یافته می توان گفت که رهبرانی با سبک رهبری تحول گرا با 
استفاده از ترغیب ذهنی پیروانشان و تحریک افکار نوآور آنان در 
 .کل سازمان ، جو سازمانی انعطاف پذیری را به وجود می آورند.

در راستای مولفه برخورداری مدیران از خصایص رهبری،این یافته با 
بعالوه در راستای مولفه  هماهنگ می باشد. (41 ،25 یافته پژوهش)

همسو می ( 37ژوهش )حمایت آموزش و پرورش این یافته، با یافته پ
برخورداری از تواناییهای ذهنی و  باشد. همچنین در راستای مولفه

 است. همسو دیگراین یافته، با یافته پژوهش های  آموزشی
 محدودیتها و مشکالت پژوهش

 مدیران آموزش و پرورش شهر تهرانتحقیق حاضر از دیدگاه -1
انجام شده و باید به نظر مدیران در سایر سازمانها و یا در شهرها و 

 استانهای دیگر با احتیاط تعمیم داد.
می باشد و نتایج آن  1398-99این تحقیق محدود به حیطه زمانی -2

 را با احتیاط می توان به سالهای دیگر تعمیم داد.
دگان پراکندگی جامعه آماری و دسترسی محدود به پاسخ دهن -3

 در خصوص توزیع و جمع آوری پرسشنامه.
ها در توزیع و تکمیل همکاری ضعیف برخی از آزمودنی-4

ها ناقص تکمیل شده و یا پرسشنامه، بطوریکه برخی از پرسشنامه
 تکمیل نشده بود که در نهایت به عنوان افت آزمودنی محسوب شد.

های دگاهی اهمیت دیدهندگان دربارهعدم باور برخی از پاسخ -5
های آتی به منظور خط سیر نقش ریزیآنان و انعکاس آنها در برنامه

 رهبری مدیران در مدارس.
 پیشنهادات کاربردی

چون در این بررسی مشخص شد که مولفه های پویایی مدارس و -1
هم افزایی مدارس زیر مولفه های هویت مدارس محسوب می شود 

به سر نمی برد،  لذا به  ولی هم افزایی مدارس در وضعیت مطلوبی
 های همدیران مدارس در این زمینه پیشنهاد می شود با تشکیل گرو

کاری و انجمن های اجتماعی مختلف که معلمان و کارکنان مدرسه 
با قرارگیری در آنها هویت شان در سازمان مشخص شده و بستر 
تالش و همکاری های گروهی در آنها تقویت می گردد، اقدام نمایند. 
تا به این ترتیب تعارضات موجود در میان عناصر به وسیله عضویت 
در گروه کاهش یافته و انگیزه همکاری، همدلی و همزیستی را میان 
کارکنان و مدیران رده های مختلف سازمان تقویت نماید. ایجاد 
ارزش های مشترک در سازمان حس هویت را در سازمان به افراد 

تماعی آنان را افزایش می دهد و تصمیات کند.ثبات نظام اجمنتقل می
کند.در این زمینه طراحی دوره های مربوط به مدیران را هدایت می

نظریه های جدید رهبری تحول آفرین به منظور استفاده عملیاتی از 
های جدید رهبری که باعث می شود اعضای سازمان یافته های سبک

 کنند. در راستای بهبود هویت مدارس خود تالش بیشتری
چون در این بررسی مشخص شد که مولفه های عدم شفافیت در -2

تدوین مقررات و قوانین اداری و عدم انعطاف پذیری آموزش و 
پرورش زیر مولفه های ساختار سازمانی مدارس محسوب می شوند، 
ولی در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند، لذا به مدیران مدارس 

قوانین و مقررات در آموزش  می شود ابتدایی در این زمینه پیشنهاد

ابتدایی را طوری وضع کنند که عملی باشد و به دور از آرمانها و با 
توجه به مقتضیات و شرایط جامعه وضع شود و نفع دانش آموزان و 

در این راستا می توان گفت وضع مقررات  کارکنان مدرسه باشد.
وژی به روز و متناسب با شرایط جامعه، نیازهای فراگیران، تکنول

جلوگیری از وضع مقررات و سیاستهای دست و پاگیر که مانع 
تواند در این پیشرفت و انگیزش معلمان و دانش آموزان شود، می

. همچنین به مدیران پیشنهاد می شود با حیطه مثمر ثمر واقع گردد
ایجاد امکانات مناسب و بکارگیری شیوه های نوین، موجب باال 

ی و داشتن گزینه های مختلف و برنامه های رفتن انعطاف پذیر
جداگانه ای برای مواجهه با وضعیتهای احتمالی آینده و ایجاد زمینه 
های مناسب برای تغییر سریع راهبرد رقابتی خود،  در برابر تغییرات 
پیش بینی نشده محیط شده و موجب انعطاف پذیری آموزشی و 

 راهبردی شوند.
شد که مولفه های رفع نیازهای چون در این بررسی مشخص  -3

مادی و روحی معلمان، در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد ، لذا به 
مدیران مدارس ابتدایی در این زمینه پیشنهاد می شود که به تقویت 
همکاری و کار تیمی، ترویج احترام به قانون و قواعد سازمان، تقویت 

پایبندی به اصل قدرت تحمل عناصر آموزشی به ویژه معلمان  و نیز 
عدالت و برابری بین آنها، روابط متقابل بین عناصر آموزشی را 
توسعه دهند و همچنین به مسئوالن آموزش و پرورش پیشنهاد می 
شود با افزایش انگیزه مدیران مدارس از طریق محول کردن مسئولیت 
های چالش برانگیز به آنها موجب شوند این مدیران در آینده جزء 

 حول آفرین باشند.رهبران ت
چون در این بررسی مشخص شد که  مولفه های اشاعه رفتارهای -4

ارزشی و اشاعه رفتارهای اخالقی نیز زیر مولفه های انگیزش 
سازمانی حاکم در آموزش و پرورش محسوب می شوند، همان طور 
که از تحقیقات مختلف برداشت می شود که رهبرانی در سازمان 

را در محیط آموزشی نهادینه کنند، که نخست می توانند اخالقیات 
در خودشان نهادینه شده باشد و راه آنها عبادت و تقوا است. در این 
راستا به مدیران پیشنهاد می شود گه رابطه خود را  با عناصر 
آموزشی بر مبنای تصحیح رابطه مدیر با حق تعیین کنند. زیرا آنکه 

ه و مقرب درگاه حق شده، به توفیق اصالح رابطه خود و خدا را یافت
کلیدی دست یافته است که گشاینده قلب ها و رفع کننده موانع 
اصالح امور است. به مدیران مدارس پیشنهاد می شود که بر اساس 
ارزشهای بنیادین تصمیم گیری نمایند. گفتار و عملشان با هم سازگار 

قی خالباشد.معلمان را برای گرفتن تصمیمات مبتنی بر ارزش های ا
 تشویق کنند و همچنین بر اساس استانداردهای اخالقی عمل کنند.

چون در این بررسی مشخص شد که مولفه های برخورداری -4
مدیران از خصایص رهبری، حمایت آموزش و پرورش، برخورداری 
از توانایی های ذهنی و آموزشی و برخورداری از تصمیم گیری 

زمانی حاکم در آموزش و ابتکاری زیر مولفه های ارتباطات سا
پرورش محسوب می شوند، لذا به مدیران پیشنهاد می شود از طریق 
دوره های آموزشی یاد بگیرند که تمرکز خود را در کار  افزایش 
دهند و با دقت کامل، به معلمان و والدین دانش آموزان به صورت 
فعال گوش دهند و موجب اثربخشی ارتباطات شوند. بعالوه در 

ی حمایت آموزش و پرورش به به مدیران پیشنهاد می شود که راستا
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با فراهم نمودن امکانات و تسهیالت الزم در عصر ارتباطات، شرایط 
را برای تبادل و ارتقاء اطالعات برای معلمان، دانش آموزان و 
خودشان فراهم نمایند. بعالوه خود به عنوان هدایتگر و حامی 

رس، اعتماد و روحیه دانش آموزان همواره به عنوان سکان دار مدا
را تقویت نمایند و نقش حمایت کننده را داشته باشند و همچنین 
توانمندیهای ذهنی و ابتکاری خود را از طریق مختلف از جمله انجام 
تحقیقات مختلف علمی، شرکت در کالسها، کارگاه ها و سمینارهای 

ده نگری، و مختلف ارتقاء دهند و سعی کنند با داشتن روحیه آین
استفاده از سبکهای رهبری اقتضایی و دیگر سبکهای مختلف، در 
شرایط بحرانی تصمیمات مناسب برای حفظ رقابت با سایر مراکز 
آموزشی و ارتقاء کیفیت آموزشی و پرورشی اتخاذ نمایند.همچنین 
به مدیران پیشنهاد می شود که در دخالت دادن معلمان در تصمیم 

و خالقیت و پذیرش چالش ها را به عنوان بخشی گیری ها ارج نهند 
از کار آنها تشویق کنند، تا معلمان ایده و بینش خود را به اعضا 
منتقل نمایند تا حس هدفمندی را بین اعضا مدرسه ایجاد کنند، تا 

 فراتر از استانداردها توسعه یابند.
چون در این بررسی مشخص شد که مولفه های تأکید بر مهارتهای -5
فتاری، تأکید بر انسانگرایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، لذا به ر

مدیران مدارس ابتدایی در این زمینه پیشنهاد می شود که از طریق 
های آموزشی و برگزاری جلسات علمی و مجالت علمی و غیره، دوره

شناخت عناصر آموزشی را از فرهنگهای متفاوت، بهره گیری 
محلی افزایش دهند،  به طوری که مناسب از سنت های قومی و 

عناصر آموزشی در محیط مدارس به آن باور داشته و برای آن احترام 
قائل شوند.بعالوه در راستای مولفه تأکید بر علمی گرایی پیشنهاد می 
شود که در زمینه توسعه علمی و به روز نمایی اطالعات خود و 

ت را فراهم کارکنان مدرسه به ویژه معلمان تسهیالت و امکانا
نمایند. بعالوه به مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش پیشنهاد می 
شود که با برگزاری کالسها و کارگاه های آموزشی مختلف 
مهارتهای رفتاری مدیران را تقویت و روحیه علم گرایی و گرایش 
به یادگیری مهارتها و تکنیک های مختلف را در آنها تقویت و 

 تشویق نمایند.
در این بررسی مشخص شد که مولفه های اصالح پذیری چون -6

آموزش و پرورش، توسعه اخالقی آموزش و پرورش و خلق تفکر 
استراتژیک در آموزش و پرورش نیز زیر مولفه های توسعه آموزش 
و پرورش محسوب می شوند،  لذا به مدیران مدارس ابتدایی در این 

انبه سازمانی محیط به منظور توسعه همه ج زمینه پیشنهاد می شود
آموزشی و همچنین توسعه اخالقی، خود به عنوان الگوی همه جانبه 
عمل کنند.در راستای خلق تفکر استراتژیک نیز به مدیران مدارس 
پیشنهاد می شود که مبنای تصمیم گیری های روزانه خود را دستیابی 
به اهداف آموزشی و تربیتی و همچنین شناسایی فرصتها و تهدیدها 

رار دهند و برای معلمان و سایر عناصر آموزشی انگیزه و تعهد ق
ایجاد نمایند. این انگیزه و تعهد از طریق قدرتی به دست می آید که 

 در حقیقت ساده و در عین حال جذاب است. 
چون در این بررسی مشخص شد که مولفه رشد عملکردی آموزش -7

دیران مدارس و پرورش در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، لذا به م
پیشنهاد می شود که تا با ارزیابی صحیح از عملکرد خود و معلمان 

و سایر کارکنان مدرسه، نسبت به روند فعالیت های شان بازبینی 
داشته باشند تا در صورت ضعف در هر یک از ابعاد و اهداف، 

 اصالح و تغییرات الزم صورت پذیرد.
 پیشنهاد به سایر پژوهشگران

پژوهش حاضر با همین عنوان در مقاطع دیگر  یا در ارگانها انجام  -1
 و سازمانهای دیگر و مقایسه نتایج آن با تحقیق حاضر

 های آینده پژوهیانجام پژوهش حاضر بر مبنای مولفه -2
انجام پژوهش حاضر با متغیرهایی مثل ویژگیهای شخصیتی  -3

 مدیران، هوش هیجانی و ....
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