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  چکیده

دبیران مدارس راهنمایی پسرانه آفرین با بهبود عملکرد  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه رهبري تحول
. باشد مطالعه حاضر از نوع توصیفی همبستگی می. اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز انجام شد

روش  نفر از آنها به 108رکنان مدارس راهنمایی پسرانه بود که تعداد نفر از کا 148جامعه آماري تحقیق 
براي . و مورگان انتخاب شدند اساس جدول کرجسیاي و بر اي چند مرحله گیري تصادفی خوشه نمونه
آفرین کاري بارنت و همچنین براي سنجش بهبود  رهبري تحول  آوري اطالعات از پرسشنامه جمع

ها از آزمون اسمیرنوف و   جهت تحلیل داده. دارس استفاده شدعملکرد، از نمودار عملکرد ساالنه م
وجود نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از . دکولموگروف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده ش

مدیران براي بهبود عملکرد  بر این اساس،. استبهبود عملکرد  وآفرین  بین رهبري تحولاي معنادار  رابطه
اندازي روشن را براي  آفرین، باید براي معلمان الگوي نقش باشند، چشم معلمان از طریق رهبري تحول

  .  تک آنها توجه نمایند ئوال ببرند و به تکا کمک کنند مفروضات فعلی را زیر سآنه  آنها تدوین نمایند، به

  آفرین، بهبود عملکرد رهبري، رهبري تحول :واژگان کلیدي
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  مقدمه -1
ها پویاتر از قبل شده است و کسب موفقیت مستلزم حرکت  در دنیاي امروزي، محیط پیرامون سازمان

عقل  توسط رها کردن و دست کشیدن از آن چیزي است که، تحول. سمت تحول است ها به سازمان
، تناسب با پیش گرفتن امري تازه و نوینعمدتاً با در  ،زعم دانشمندان، تحول به. شده است قبول

باشد که اجراي موفق آن نیازمند  تغییرات محیطی و اعمال تغییرات در زمانی مناسب همراه می
  ].7[بري عالی سازمان استیعنی ره ،حمایت باالترین سطوح سازمانی

کید قرار گرفته أانی توسط نویسندگانی موفق مورد تاهمیت رهبري براي حفظ و توسعه فرهنگ سازم
ثیر ضمنی و آشکاري بر فرهنگ دارد و در أت ،ها و رفتار زبان، ساختار، ارزش طریقرهبري از . است

هاي پیروان،  ها، باورها و نگرش روابط رهبري براي تغییر ارزش. کند سطح گروهی و فردي عمل می
 ].13[مهم و حیاتی است

هاست، مدیران  سال. دست یابنداهداف سازمان  به  هاي انسانی خود سرمایهباید از طریق  انمدیر
برانگیختن افراد  دراهداف، رابطه مستقیم با توانایی آنها  که توانایی آنها براي دستیابی به آموزند   می

زیرا مسایل انسانی، ارتباطات و روابط  ،این امر امروزه اهمیت بیشتري یافته است. اطراف خود دارد
که کارهاي فردي رو به کاهش و اهمیت کارهاي  ویژه آن است، به شده متحولبین مدیر و کارکنان 

آن جدید است که اهمیت  دهنده رویکرد مدیریت این مهم شکل. تیمی و گروهی رو به افزایش است
ها، باعث شد که اندیشمندان و محققان  اهمیت موضوع رهبري در سازمان. شود روز آشکارتر می روزبه

ها برآیند و همواره در تالش  ها و خصوصیات رهبران موفق در سازمان مدیریت در پی کشف ویژگی
مکاتب  ،هاي اخیر ها در دهه الشباشند تا مشخصات رهبر موفق را در سازمان ذکر کنند، در پی این ت

از جدیدترین . و به جامعه علمی معرفی شده است ارائهرهبري و نظریات متعددي در زمینه رهبري 
پردازان  سرعت توجه نظریه این سبک رهبري به. اشاره نمودگرا  دیدگاه رهبري تحولبه توان  می آنها،

هاي متعددي  د جلب کرده است و مراکز و گروهخو و اندیشمندان، محققان و کارگزاران مدیریت را به
اند و در تالش هستند تا این مفاهیم را  براي تبیین و تعیین ابعاد مختلف این نظریه شکل گرفته

  . کار گیرند هها ب اي در سازمان طور گسترده به
متالطم  هاي رهبري جهت ارتقاي عملکرد سازمان در محیط عنوان یکی از پارادایم گرا به رهبري تحول

نوعی هاي اخالقی در آن  توسعه یک فرهنگ سازمانی که رویه امروزي با قابلیت برانگیختن کارکنان و
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آفرین با خلق  رهبران تحول. بینی تغییرات محیطی دارد سعی در پیش ،شود میهنجار رفتاري تلقی 
 دهند و ها قرار می ازمانشکوفایی را فراروي س اي از رشد و مسیر تازه ،هاي جدید انداز چشم و ها ایده

براي حفظ موقعیت رقابتی خود نیاز ها  امروزه اکثر سازمان .ها خواهند بود نوید بهبود عملکرد سازمان
ها داراي رهبران و کارکنانی باشند  تغییرات سریع مستلزم آن است که سازمان. به تغییر سریع دارند

  .ها و فرآیندها را بهبود بخشند طور مداوم سیستم صورت مؤثر کار کنند، به پذیر بوده و به که انطباق
تغییر و . پردازد میبهبود عملکرد دبیران  آفرین و تحولرهبري  به بررسی رابطه ابعاد حاضرتحقیق 

در . شود ها تلقی می هاي سازمانی، کوششی در راستاي بهسازي سازمان نوآوري در عرصه فعالیت
شوند، بهسازي  جوامع محسوب می هاي سازمانها و  نهادههاي آموزشی که الگوي کلی  سازمان

 ،هاي اخیر در طی سال. سازمانی و در نتیجه توجه به موضوع تحول از اهمیت بیشتري برخوردار است
دلیل دشواري و حساسیت  هآفرین انجام گرفته است ولی ب حقیقاتی در زمینه سبک رهبري تحولت

عمال آنها در نظام آموزشی همچنان نیازمند مطالعات اجتماعی بسیار باالي موضوع، چگونگی ا
ترین وظایف  رو سازگاري و تطابق سازمان با شرایط محیطی از حساس ، از اینباشد تر می عمیق

اي براي طراحی و انجام  هاي حرفه مدیران باید از مهارت بر این اساس،. آید حساب می مدیران به
که مدیران آموزشی کشور ما در این زمینه  ن در حالی است و ای هاي تغییر برخوردار باشند برنامه

  ].1[شود ، شدیداَ احساس میشانهای و نیاز به ارتقاي مهارتداشته ضعف آشکار 
دنبال  ارتقاي عملکرد سازمانی همواره دغدغه اصلی تمامی مدیران سازمان است و در این مسیر به

وقفه آنها از  هاي مختلف مدیریتی و نقد بی ئه نظریهارا. اند سازوکارهاي مناسبی براي بهبود آن بوده
توان  هاي بهبود را می رویکرد. تواند شاهدي بر این ادعا باشد خود می ،پردزان سوي نظریه

دوره عمده تمرکز اندیشمندان بر   در یک ،عنوان مثال به. بندي نمود هاي مختلفی دسته صورت به
دنبال مدیریت کیفیت جامع و شاید در دوره کنونی  مهندسی مجدد فرآیندها بود و در دوره دیگر به

ها براي کسب  هاي سازمان هاي دانشی در صدر برنامه طریق اولی مدیریت جریان مدیریت دانش و به
افزاري و  توان از دیدگاه سخت هاي بهبود را می ، برنامهدر رویکرد دیگر. مزیت رقابتی قرار داشته باشد

ورانه را اهاي اولیه فن زعم داونپورت و پروساك اکثر دانشمندان گام به. بندي نمود افزاري تقسیم نرم
اي در بر  مانند گذشته نتیجه  ري بیشتر دیگر بهگذا اند که سرمایه جایی رسیده اند و  اکنون به برداشته

هاي فرهنگ و رهبري  سمت دیدگاه نرم یعنی حوزه از دیدگاه وي، تمرکز کنونی به .نداشته باشد



  
  91 ششم، زمستاندوم، شماره سال مطالعات منابع انسانی، ترویجی  -فصلنامه علمی

 
76  / 

آفرین است که از طرق مختلف  هاي رهبري، رهبري تحول از جمله جدیدترین سبک. تغییر یافته است
بر این اساس، در پژوهش حاضر به . نماید هاي ارتقاي عملکرد کارکنان و سازمان را فراهم می زمینه

بر این . شود ها پرداخته می دهنده  آفرین مدیران و بهبود عملکرد آموزش ابطه رهبري تحولبررسی ر
آفرین و بهبود عملکرد  هاي سبک رهبري تحول هاي پژوهش بر اساس رابطه بین مولفه اساس، فرضیه

  . شوند دهنده تدوین و آزمون می آموزش

  مروري بر مبانی نظري -2
  آفرین رهبري تحول -1-2

. هاي اجتماعی است که بحث و بررسی زیادي در خصوص آن انجام شده است یکی از پدیدهرهبري 
 ].8[رهبري فعالیتی جهانی است که براي عملکرد اجتماعی و سازمانی اثربخش، الزم و ضروري است

عنوان  هتوان ب اکثر پژوهشگران معتقدند که رهبري را می) 2004(زعم آنتوناکیس و همکارانش  به
. افتد، تعریف نمود که بین رهبر و پیروانش اتفاق می وذ در پیروان و نتایج حاصل از آننففرآیند 

هاي ذاتی رهبر، ادراکات پیروان و زمینه و بستري که در  چگونگی این نفوذ بر حسب رفتارها و ویژگی
  . شود دهد، تشریح می آن فرآیند نفوذ رخ می

رآیند رهبري توجه اساسی شده است و این توجه طی دهه گذشته، به موضوع مشارکت پیروان در ف
طور متقابل بر  هفرآیندي که در آن رهبر و پیرو بعنوان  بهاي است که هم اکنون از رهبري  اندازه به

نوعی تغییر  1980ظهور رویکرد رهبري جدید در سال . ]20[شود یکدیگر تأثیر و نفوذ دارند، یاد می
هاي اقتضائی و وضعیتی فیدلر، وروم و یتون و یوك به  ظیر مدلهاي تعاملی ن پارادایمی را از روش

. توان از مدیریت متمایز نمود  رهبري را می. دهد زا نشان می هاي تجسمی، کاریزماتیک و تحول مدل
انداز،  ها، چشم آل ها، ایده شود که بر ارزش این امر به تغییري منتهی می. مدار است رهبري مقصود

مدار است و این امر نیز به ثباتی  که مدیریت هدف در حالی. حساسی مبتنی استامالت انمادها و تع
مدیریت . شود که بر عقالنیت، ابزارهاي بوروکراتیک و انجام الزامات قراردادي مبتنی است منتهی می

که رهبري از یک فرآیند نفوذ  ر قدرت و مقام رسمی است، در حالیبراي نفوذ بر دیگران متکی ب
 ،کنند و نقش اساسی آنان اثرگذاري بر دیگران است سازي می رهبران فرهنگ. شود اشی میاجتماعی ن

که مدیران ملزم به انجام  شده را مشتاقانه دنبال کنند، در حالی هاي از پیش تعیین نحوي که هدف  به
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را  بنیس و نانوس تفاوت بین رهبري و مدیریت. کنترل هستند... ریزي، سازماندهی و وظایف برنامه
درباره انجام کارهاي درست و  ،رهبري. یابی و مدیریت راهبري است رهبري راه: اند گونه بیان کرده این

  ].6[درباره درست انجام دادن کارهاست ،مدیریت
تر آن رهبري تبادلی است که با مبادالت روزانه بین  نوع رایج. کند برنز دو مدل رهبري را مطرح می

ها میان رهبران و  ها و پاداش ري از روابط قراردادي و مبادله محركس رهبران و زیردستان و یک
پیروان سروکار دارد و براي دستیابی به عملکردهاي عادي مورد توافق رهبران و زیردستان اعمال 

اي را در تحقق اهداف  هاي وظیفه نقش. کند رهبر تبادلی در چارچوب موجود عمل می. شود می
بینی  تفاده از مبادالت مذکور، آنها را تقویت کرده و کارائی و قابل پیشسازمان مشخص کرده و با اس

 شود؛ این نوع رهبري با سه عامل شناخته می ].4[دهد بودن را بر تغییر و خالقیت ترجیح می
آمیز وظایف محوله پاداش داده  خاطر انجام موفقیت هب ،هاي مشروط؛ بدین معنا که به پیروان پاداش

بر مبناي استثناي فعال؛ که دربرگیرنده مداخله رهبر در کار پیروان پیش از آنکه مدیریت . شود می
ساز شوند و مدیریت بر مبناي استثناي منفعل؛ که رهبر تنها در زمانی به مداخله  امور مشکل

کند که  برنارد بس از نوع دیگري از رهبري یاد می. پردازد که کارها با مشکل مواجه شده باشند می
خودداري نموده و در  ،گر از نقش فعال رهبري زعم وي، رهبر نامداخله به. گر نام دارد نامداخلهرهبري 

هاي رهبري،  هاي اخیر در نظریه پیشرفت. رود شمار می هترین نوع رهبري ب طیف رهبري، جزء غیرفعال
را وابسته کرد و پیروان  هاي رهبري کاریزماتیک که رهبر را موجودي غیرمعمولی فرض می از نظریه

آفرین که به توسعه و  هاي نئوکاریزماتیک و رهبري تحول سمت نظریه  دانست به به رهبري می
  .  کنند، گرایش یافته است توانمندسازي پیروان جهت عملکرد مستقل توجه می

را فرآیند  آفرین توسط برنارد باس ارائه شده است که وي آن تئوري بنیادین در مطالعات رهبري تحول
و تحول در وضع موجود و کارکردهاي سازمان  ها براي ایجاد تغییر ذ آگاهانه در افراد یا گروهنفو
و تحقیقات  1978آفرین به سال  پیشینه تحقیقات رهبري تحول]. 6[کند یک کل تعریف میعنوان  به

آفرین صاحب  برنز مشخص کرد که رهبران تحول. گردد توصیفی برنز درباره رهبران سیاسی برمی
وي رهبري . دارند ینش هستند و دیگران را براي انجام کارهاي استثنائی به چالش و تالش وا میب

سطح باالتري از اخالق و  آن رهبران و پیروان همدیگر را بهعنوان فرآیندي که در  آفرین را به تحول
مسیرهاي آفرین هستند که قادر به ترسیم  تنها رهبران تحول. دهند، تعریف کرد انگیزه ترقی می
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راف هاي جدیدند، زیرا آنها منشاء تغییراتند، بر تغییرات حاکم بر سازمان اش ضروري براي سازمان
این رهبران پیروان را توانمند ساخته، براي  ].2[بر موج تغییرات سوارندکامل دارند و در واقع 

منافع شخصی به پیروي از جاي تعقیب  هدهند و آنها را ب شان انگیزه می عملکردي فراتر از انتظارات
بینی، جاذبه، هوش و تعداد زیادي از  خوش ،این رهبران. کنند جمعی تشویق می اهداف دسته

هاي دیگران را ارتقاء داده و افراد و سازمان را به  گیرند تا آرمان کار می ههاي شخصی را ب توانایی
  ].4[باالترین سطح عملکرد نائل سازند

  بهبود عملکرد آفرین و رهبري تحول -2-2
هاي آموزشی و پرورشی با  کننده فعالیت عنوان هماهنگ در یک نظام آموزشی، مدیر مدرسه به

سبک رهبري . نحو مطلوب تحقق یابند استفاده از معلمان در تالش است که اهداف مدرسه به
تواند موجب تغییر، اصالح و پیشرفت سایر  هاي متمرکز، می خصوص در نظام آفرین به تحول
ها شود و یا مانع تغییر و اصالح آنها گردد و حتی تغییرات انجام شده در سایر  سیستم خرده
هاي نظام آموزش و  از طرفی، محور کلیه اهداف و فعالیت. اثر یا کم اثر سازد ها را بی سیستم خرده

هاي  در نظاماین مهم، . پرورش ایجاد تغییر است که این تغییر باید در یادگیري فراگیران نمایان شود
. ]1[دانند غیرمتمرکز نیز صادق است و مدیر مدرسه را عامل تغییر و اصالح آموزش و پرورش می

  . ثیرات شگرف این سبک رهبري جدید باشدتواند مبین تأ هاي اخیر خود می هشمطالعه برخی پژو
هاي  ر محیطمنجر به عملکردي فراتر از انتظارات د آفرین تحولبیان نمود که رهبري ) 1985( بس

آفرین و  طور تجربی ثابت کردند که ارتباط مثبتی بین رهبري تحول تحقیقات نیز به. شود سازمانی می
با تعهد  آفرین تحولهمچنین تحقیقات نشان داد که بین رهبري . عملکرد سازمانی وجود دارد

 و عاطفیکارکنان، سطوح پایین استرس شغلی، رضایت شغلی و رضایت از رهبر، خالقیت، هوش 
ها و آفرین در باورها، ارزش رهبران تحول]. 10[رفتار شهروندي سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد

آنها از طریق گفتار و . گذارند جاي می اي در پیروان خود به العاده اهداف پیروان نفوذ کرده و تأثیر فوق
به آنها احساس اعتماد و نسبت  ،پیروان این رهبران. کنند تحول میمکردارشان کل سازمان را 

بخشی به دیگران  آفرین از طریق کلمات، گفتگو، بینش و الهام نفوذ رهبران تحول. کنند وفاداري می
 ].6[است
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مدیر مدرسه بر انتخاب  آفرین تحولدر تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر سبک رهبري ) 2003( 1بارنت
تجزیه  ازمحیط یادگیري مدرسه و انتخاب پیامدهاي معلم در مدارس متوسطه در نیوساوت ولز بیان 

سازي چندسطحی براي کشف رابطه بین رهبري، رفتارها، عوامل یادگیري محیط  و تحلیل مدل
  . نمودمدرسه و نتایج پیامدهاي معلم استفاده 

حداکثر  رهبري بري بر محیط یادگیري مدرسه نشان داد که این سبکنتایج حاصل تأثیر عوامل ره
 . تأثیر را در تالش براي اصالح محیط یادگیري مدرسه دارد

 کارکنانآفرین و عملکرد  در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین سبک رهبري تحول) 2005( 2دارن
هاي  نسبت به سایر سبک رکنانکابینی عملکرد  در پیش آفرین تحولبیان می کند که سبک رهبري 

شرکت برتر دولتی کانادا پرداخت  100این تحقیق به بررسی  .رهبري داراي نوعی برتري نسبی است
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین . ها بودند و اعضاي نمونه آن، مدیران ارشد این شرکت

  .ی وجود داردد کارکنان رابطه مثبتو بهبود عملکر آفرین تحولسبک رهبري 
گرا در رضایت شغلی و  و تعامل آفرین تحولدر تحقیقی با عنوان نقش رهبري ) 2010( 3ریاض

کند که رهبري مؤثر همیشه نقش مهمی در رشد و بهبود عملکرد سازمان  موفقیت شغلی بیان می
ي مختلف هاي خصوصی شهرها نفر از کارکنان سازمان 240 ،منظور تعیین بررسی این تأثیر و به رددا

نتیجه این تحقیق نشان داد . عنوان نمونه انتخاب نمود هصورت تصادفی ساده ب هپایتخت پاکستان را ب
شدت  به آفرین تحولمیزان قابل توجهی با موفقیت شغلی و همچنین رهبري  بهگرا  که رهبري تعامل

  .با موفقیت شغلی و رضایت شغلی مرتبط است

بر تعهد و تالش معلمان در  آفرین تحولدر تحقیقی با عنوان بررسی آثار رهبري ) 2003( 4جیجسل
العاده آنان تأثیر  بر میزان تعهد معلمان و تالش فوق آفرین تحولکند که ابعاد رهبري  مدارس بیان می

ان در اندازي از آینده و تحریک ذهنی پیرو همچنین در این مطالعه روشن گردید که خلق چشم. دارد
  .گیري دارند این فرآیند اثر چشم

نفس، انسجام   ، کفایتآفرین تحولدر تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین رهبري ) 2004( 5پیالي
هاي کاري، فرآیند رهبري  در گروهکند که  گیري می نتیجه کارکنان گروهی، تعهد و عملکرد

هی، موجب افزایش تعهد و بهبود عملکرد نفس و انسجام گرو  گذاري بر کفایتآفرین ضمن تأثیر تحول
  .پیروان خواهد شد
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بر تعهد به تغییرات در میان  آفرین تحولدر تحقیقی با عنوان بررسی آثار رهبري ) 2002( 6یو
با تعهد معلمان رابطه مثبت و  آفرین تحولکند که سبک رهبري  کنگ بیان می معلمان هنگ
انداز بیشترین  ، چشمآفرین تحولاز میان ابعاد رهبري همچنین مشخص شد که  .معناداري دارد

  .داردهمبستگی را با تعهد معلمان 
آفرین کار  که براي رهبران تحولمعتقدند که افرادي ) 2004(ویتینگ تون، گودوین و ویکی 

همچنین در . یابند شده انگیزش می هاي رسمی تعیین اغلب براي انجام وظایفی فراتر از نقش ،کنند می
رابطه نزدیک، صمیمانه و همراه با اعتمادي را با کاکنان برقرار نمایند، آنان به ارائه مدیران که  رتیصو

  . تمایل خواهند یافتعملکرد سطوح باالتري از 
را  زمینه بهبود عملکردگرا،  هاي مطالعه پولیتیس نشان داد که برخی از عوامل رهبري تحول یافته
گرا از چهار مؤلفه تشکیل  رهبري تحول) 1998(زعم بس  به ).1، 2006، اکار و براون( سازد می فراهم

 . 10و مالحظه شخصی 9، ترغیب ذهنی8بخش ، انگیزش الهام7شده است؛ نفوذ آرمانی

بخشد و معنایی را براي افراد ایجاد  هایی قرار دارد که الهام می خلق ارزش، در مرکز نفوذ آرمانی
رهبران . توصیف  این شکل از رهبري استفاده می شود، کاریزما استواژه دیگري که براي . کند می

معنی اعتقاد به خود  به ،اعتماد. کنند دیگران القاء می نفس خودشان را به کاریزماتیک اعتماد به
معلمان حس احترام، تحسین و وفاداري را در میان  آفرین باشد، تحول مدیرچنانچه یک  ].16[است

  . کید خواهد نمودتأمدرسه هاي  و بر داشتن تعهد قوي براي تحقق رسالتخود ایجاد خواهد کرد 
کنند که به افراد پیرامون خود الهام بخشیده  روشی رفتار می زا به رهبران تحول، بخش در انگیزش الهام

استانداردهاي سطح  آفرین بهره گیرد،  چنانچه مدیري از سبک رهبري تحول. دهند و به آنها انگیزه می
بیان نموده و آنان ه معلمان روشنی ب را به خود انداز ها و چشم تدوین نموده، ایدهبراي دبیران ی را یباال

است  مدیرانیکننده  توصیف ،بخش انگیزش الهام. فراتر از هنجارها تشویق می کنند ،را به انجام کارها
ایجاد انگیزه  در آنها داده واندازها، تعهد آنها را افزایش  در ترسیم چشم دبیرانکه از طریق مشارکت 

  . نمایند می
ال بردن ئوشان را جهت خالق و نوآور بودن، از طریق زیر س هاي پیروان زا تالش رهبران تحول

هاي جدید ترغیب  روش  هاي قدیمی به دهی مجدد مسائل و عبور از وضعیت مفروضات، شکل
تواند محیطی را ایجاد نماید که  میمدیران مدارس زاي ترغیب ذهنی  ابعاد تحول ].14[کنند می
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براي فرآیندهاي را جدیدي  هاي روشال برده و مفروضات را زیر سئودبیران در حوزه کاري خود، 
  . قدیمی ابداع کند

گري براي ارضاء  رهبر نیاز به رشد پیروان را تشخیص داده و نوعی سبک مربی، در مالحظه شخصی
در مالحظه شخصی، . ]11[براي سطوح باالتر تدارك می کننداین نیازها و براي آماده نمودن آنها 

بس . کنند ایجاد می براي معلمان همراه نوعی جو حمایتی هاي جدید یادگیري را به فرصت مدیران
شان  زا از طریق توجه به نیازهاي خاص هر یک از کارکنان کند که رهبران تحول خاطرنشان می

مالحظه شخصی )  2004(طبق نظر سوسیک و همکاران . گذارند نمایش می مالحظه شخصی را به
  . دربردارنده مربیگري، اندرز دادن و توجه به دیگران است

 تحقیقشناسی  روش -3

کاربردي، از بعد  ،، از نظر نوع استفادهپیمایشی ،نوعنظر و از  توصیفی ،تحقیق حاضر از نظر هدف
، تمامی پژوهش جامعه آماري. تکمی اسها، تحقیقی  تحقیقی مقطعی و از نظر نوع داده ،زمانی

اعضاي جامعه آماري  .است شهر اهوازکارکنان مدارس راهنمایی پسرانه اداره آموزش و پرورش 
همچنین با  .نفر مشخص شد 108د که براساس جدول مورگان، حجم نمونه باش نفر می 148 تحقیق

گیري تصادفی  اره از روش نمونهویژگی تقسیم شدن افراد جامعه آماري در مدارس این اد توجه به
 .اي استفاده خواهد شد مرحله اي چند خوشه

جهت بررسی سبک . است شده پرسشنامه استفاده ها از ابزار  در پژوهش حاضر جهت گردآوري داده
ارزیابی بهبود جهت  و کاري بارنتآفرین  از پرسشنامه رهبري تحول مدیران آفرین رهبري تحول

در پرسشنامه رهبري . شده استدار عملکرد پایان سال مدارس استفاده از نمومعلمان عملکرد 
سنجش سوال براي  9است،  اي لیکرت سئوال و در قالب مقیاس پنج گزینه 24که شامل  آفرین تحول

مؤلفه نفوذ  براي سنجش سوال 3، مؤلفه ترغیب ذهنیوال براي سنجش ئس 6، فردي همؤلفه مالحظ
   . تخصیص یافته است انگیزش الهامی  سنجش مؤلفهاي بر سوال 6و سرانجام  آرمانی

رغم استاندارد بودن و استفاده  آفرین، علی در این پژوهش، براي تعیین روایی پرسشنامه رهبري تحول
هاي متخصصان، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خارج، از دیدگاه در تحقیقات در داخل وفراوان آن 

. باشد این پرسشنامه داراي روایی محتوایی می ،به اجماع نظرات خبره نیز استفاده شد و با توجه
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همچنین براي تعیین پایایی از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد که در نهایت ضریب آلفاي کرونباخ 
  . دست آمد به% 87معادل 

از  و ها  دادهبراي سنجش نرمال بودن توزیع  ،از آزمون کولموگروف و اسمیرنوفدر پژوهش حاضر 
و مدیران آفرین  هاي رهبري تحول لفهی پیرسون براي سنجش ارتباط بین مؤآزمون ضریب همبستگ

  .استفاده شده است بهبود عملکرد دبیران

  هاي تحقیق یافته -4
  ها آزمون نرمال بودن داده -1-4

 آزمون کولموگروفمنظور تعیین نوع روش آماري، از  ذکر است که پیش از آزمون فرضیات به الزم به
   . ارائه شده است 1که نتایج آن در جدول ها استفاده شد  ین نوع توزیع دادهبراي تعی نوفاسمیر

  اسمیرنوف–نتایج حاصل از آزمون کولموگروف - 1جدول 
  انگیزش الهامی  نفوذ آرمانی  ترغیب ذهنی  مالحظات فردي  ها  لفهمؤ

SIG  188/0  177/0  169./  347/0  
  05 /0  05 /0  05 /0  05 /0  
 نرمال نرمال نرمال نرمال  نتیجه

از فلذا  ،باشند میها از توزیع نرمال برخوردار  تمامی داده ،دهد ها نشان می نتایج تجزیه و تحلیل داده
 .شود گرفته میفنون آماري پارامتري نظیر ضریب همبستگی پیرسون بهره 

  هاي پژوهش آزمون فرضیه -2-4
سنجش براي  SPSS 16با استفاده از نرم افزار  پیرسونمنظور آزمون فرضیات، از آزمون همبستگی  به

فرضیات مورد آزمون قرار  ،سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون .همبستگی بین متغیرها استفاده شد
 3را در سطح دو متغیر اصلی و جدول شماره ضریب همبستگی و آزمون آن 1جدول شماره. می گیرند

  .دهد میها نشان  لفهمؤاین مقادیر و آزمون را در سطح 
مدیران مدارس راهنمایی پسرانه با بهبود عملکرد  آفرین تحولبراي تعیین رابطه بین سبک رهبري 

   .از همبستگی پیرسون استفاده گردید) آموزش دهنده( دبیر
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  پسرانه با بهبود عملکرد دبیرآفرین مدیران مدارس راهنمایی  همبستگی بین سبک رهبري تحول - 2جدول

متغیر وابسته                            
  متغیر مستقل 

 )آموزش دهنده( عملکرد دبیر 

r  P.V  نتیجه  سطح خطا  
 رد فرض صفر  05/0  001/0*  479/0 آفرین سبک رهبري تحول

بین سبک رهبري )  r= 479/0(مقدار آزمون همبستگی پیرسون  ،شود مالحظه می 2جدولبراساس 
 05/0در سطح ) آموزش دهنده(آفرین مدیران مدارس راهنمایی پسرانه با بهبود عملکرد دبیر  تحول

باشد و از آنجا که مقدار ضریب همبستگی مثبت است وجود رابطه مستقیم و قوي  معنادار می
  .شود می پذیرفته 

  مدیران و با بهبود عملکرد دبیرآفرین  هاي سبک رهبري تحول همبستگی بین مؤلفه -3جدول

متغیر وابسته                  
  متغیر مستقل 

 )آموزش دهنده ( عملکرد دبیر 

r  P.V  نتیجه  سطح خطا  
 رد فرض صفر  05/0  001/0*  479/0 آفرین سبک رهبري تحول

 رد فرض صفر  05/0  001/0*  381/0  مالحظات فردي

 صفررد فرض   05/0  01/0*  279/0  ترغیب ذهنی

 رد فرض صفر  05/0  01/0*  289/0  نفوذ آرمانی

 رد فرض صفر  05/0  02/0*  249/0  انگیزش الهامی

آفرین و بهبود عملکرد  بین سبک رهبري تحول گردد، مشاهده می 3طور که در جدول شماره  همان
همچنین در جدول . قبول است قابل 05/0است که در سطح خطایی 479/0ضریب همبستگی برابر با 

هاي سبک رهبري  ه شده است که همبستگی مؤلفهایب همبستگی ابعاد مختلف نیز ارائباال ضر
دهنده رابطه مثبت و مستقیم و  نشان کهآفرین و بهبود عملکرد در آن مشخص شده است  تحول
 . باشند دار بودن رابطه می معنا
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 ي و پیشنهادگیر نتیجه -5
. پرداخته شدمؤلفه نفوذ آرمانی و بهبود عملکرد آموزش دهنده بررسی رابطه بین   در فرضیه اول، به

. وجود دارد يدار معنیمثبت و رابطه  ها نشان داد که بین آنها حلیل دادهنتایج حاصل از تجزیه و ت
ویتینگ تون، ، و )2003(جیجسل ، )2010(ریاض ، )2005(دارن اي در پژوهش  چنین رابطه

رود به  بر این اساس، از مدیران مدارس انتظار می. یید شده استنیز تأ) 2004(گودوین و ویکی 
جهت توسعه و ایجاد عامل نفوذ . بپردازند و ارائه الگوي نقش از خودمعلمان بر  خودتقویت ابزار نفوذ 

پوشی از عالیق شخصی  توانند موارد زیر را مطمح نظر قرار دهند؛ چشم می مدیران مدارسآرمانی، 
از طریق  معلماننفس از خود، برقراري ارتباط با  وهی، نشان دادن قدرت و اعتماد بهخاطر مصالح گر هب

با  معلمانهاي اساسی خود، تسهیل همکاري و مشارکت بیشتر  صحبت کردن درباره باورها و ارزش
تصریح اهمیت تعهد قوي نسبت به هدف، ایجاد جو  انداز مشترك و از طریق ایجاد یک چشم مدیران

هاي مادي و معنوي به  هاي بالقوه کارکنان از طریق ارائه پاداش م جهت توسعه ظرفیترقابتی سال
هاي کاري و  گرایی از طریق ایجاد تیم جاي فرد هگرایی ب هاي برتر، تقویت روحیه جمع و گروهمعلمان 

م میان توانند به افزایش انسجا این اقدامات می. ها ارائه پاداش بر پایه مشارکت و همکاري اعضاي تیم
  . اعضاء منجر شوند

دهنده  بخش و بهبود عملکرد آموزش دار بین مؤلفه انگیزش الهام معنیمثبت و  رابطه ،در فرضیه دوم
بارنت ، )2004( پیالي، )2005(دارن ، )1985(هاي بس اي در پژوهش چنین رابطه. یید گردیدتأ
رود جهت  بر این اساس، از مدیران مدارس انتظار می. شود نیز دیده می) 2002(یو و ) 2003(

یدواري نسبت به ام. روي آورند اي امیدبخش از آینده ترسیم آیندهمعلمان به بخش  انگیزش الهام
  . هاي جدید رهبري است کید تئوريهاي مورد تأ آینده از مکانیسم

نگري، با تدوین اهداف سطح  بر اهمیت آیندهکید ضمن تأمدیران مدارس در این راستا ضروري است 
اي نسبت به آینده  بینانه برانگیخته و دیدگاه خوشرا در معلمان باال و دست یافتنی، جدیت و شوق 

  .در آنان ایجاد نمایند
ها پرداخته  بین مؤلفه ترغیب ذهنی و بهبود عملکرد آموزش دهندهدر فرضیه سوم به بررسی رابطه 

، )2010(ریاض ، )1985(ها نیز همانند تحقیقات بس تجزیه و تحلیل داده نتایج حاصل از. شد
بر این اساس، از . اي است یید چنین رابطه، مبین تأ)2003(بارنت ، )2004( پیالي، )2003(جیجسل 
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بررسی مجدد مفروضات  آنان را به معلمان، در راستاي ترغیب ذهنیرود  مدیران مدارس انتظار می
وال قرار دادن آنها و ترغیب دیگران به نگریستن به مسائل از زوایاي مختلف و ئاساسی و مورد س

هاي جدید و نگریستن به چگونگی انجام و تکمیل وظایف، بررسی مبانی مهندسی  پیشنهاد شیوه
سبب گشایش گفته  موارد پیش .تشویق نمایند ،عنوان یک راهکار هب ،مجدد فرآیندها و وظایف

یجاد دانش جدید در زمینه مسایل و نگرش به مسائل و چگونگی انجام کار، ا هاي جدید در نحوه افق
نوبه خود  و بهمعلمان هاي پیشنهادي توسط  حل تر راه آسانهاي موجود و پذیرش  فعالیت
  .شود میآنان سازي  توانمند

یید أت دهنده مالحظات فردي و بهبود عملکرد آموزشدار بین  و در فرضیه آخر به وجود رابطه معنی
بر این اساس، از مدیران . شود نیز دیده می) 2005(و کرافرد) 1985(این نتیجه در تحقیقات بس. شد

نظر داشته باشند و از وضعیت و شرایط آنها آگاهی  همه معلمان را تحترود که  مدارس انتظار می
 راهنمایی تک آنها و تخصیص وقت براي ، مدیران باید ضمن شناخت وضعیت تکبر این اساس. یابند

براي توسعه و  هایی را هاي معلمان را بشناسند و برنامه ها و خالقیت و آموزش آنان، نیازها و توانایی
   .ها تنظیم نمایند گسترش این توانایی
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