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 چکیده 

 

 ردمعلمان   سی اثر بخشی رهبری تحول آفرین مدیران مدارس ابتدایی در نو آوری شیوه های تدریسربرموضوع پژوهش حاضر 

 از نوع شبه تجربی میی باشید   –توصیفی می باشد . روش تحقیق به کار برده شده  ۹۴-۹۵ارومیه در سال تحصیلی شهرستان  منطقه انزل 

رفتیه  قیرار   یران مدبه این صورت  که پرسشنامه  در اختیار روش جمع آوری اطالعات میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بود

ط، زیاد ، متوس شیوه لیکرت ) خیلی زیاد ،درجه و به  5ن پرسشنامه بصورت بسته پاسخ و با مقیاس پرسش می باشد سواالت ای ۳۵شامل 

 ۹۴-۹۵حصیلی تدر سال  نفر از بین مدیران منطقه انزل ۱۲۰جامعه آماری در این پژوهش طراحی شده است  . کم و خیلی کم ( می باشد 

مثبیت و  فیاوت  تب  ردید. تجزیه تحلیل فرضیه های تحقییق حیاکی از آن اسیت کیه     نفر را به صورت تصادفی انتخا ۶۰بود که از بین آنها 

داری بیین  معنیی رابطه مثبت وهمچنین  ،وجود دارد وری تدریسآسبک رهبری مدیران و شیوه های نومعناداری بین دو متغیرمیزان

 ود دارد.وج  میزان اثر بخشی مدیران و شیوه های تدریس با میزان کارایی و سبک رهبری مدیران

 ،اثر بخشی،مدیران مدارس،شیوه های تدریس.رهبری تحول آفرین  واژگان كلیدی:
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Abstract  

Subject study examined the effectiveness of transformational leadership in innovative ways teachers 

teach elementary school principals in Anzali port city of urmia in the 95-94 school year The research 

method used descriptive - is a quasi-experimental Way data is collected using a questionnaire was 

designed so that the questionnaire contains 35 questions are available to managers The questions for 

the Likert closed with a 5-point scale (very high, high, medium, low and very low) is designed. The 

study sample was 120 managers Anzali port in the 95-94 school year. Among them was randomly 

selected 60. Hypothesis analysis showed that a significant difference between the leadership style and 

innovative ways of teaching there. It also predicted relationship between the effectiveness of 

management and teaching practices with the performance and leadership style there. 

      Keywords: Transformational leadership, effectiveness, school principals, teaching practices. 
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 مقدمه  

فزون روز ا بی شک نظام های آموزشی بدون مدیریت و رهبری موثر قادر نخواهند بود که پاسخ  وی مسئولیت های

به دست  دان راخویش باشند از طرفی تمامی اولیاء دانش آموزان و نظام های آموزشی تمایل دارند که تربیت فرزن

ه های مه جنبهد.مدیران و رهبران آموزشی در مدارس بر افرادی بسیارند که دارای عملکرد مثبت و اثر بخش باشن

 مدیریت و ابراینمدارس اثر می  ذارند آنان سیستمی را اداره می کنند که محصول نهایی آن انسان متعلّم است، بن

ثر بخش ادیریت رهبری در مدارس بیشترین تأثیر بر اهداف مدرسه و دانش آموزان می  ذارند. بی شک برای ایجاد م

د کامل اعتقا واحد آموزشی باید از مهمترین مسئله مدیریت یعنی هدف شروع کرد. اولین رکن اثر بخش مدیریت در

ی مه راه یکدر نی داشتن به اهداف و تعهد نسبت به آن ها است. بدون اعتقاد به هدف ترسیم شده و یا معطل کردن آن

دیران از مبودن  و قابل توجه در آموزش و پرورش دور از آسیب های مهم در مدیریت به شمار می آید. اما نکته مهم

ی نظام ف  ذارهدف  ذاری کلی در نظام آموزشی است. می توان ادعا نمود که مدیران مدارس کمترین نقش را در هد

 رین احساسرا کمتآموزشی دارند و این می تواند یکی از دالیل معطل شدن اهداف در مدیریت مدارس به شمار آید، زی

یری های صمیم  و هم سویی در مدیران در زمینه اجرای اهداف نظام آموزشی وجود دارد.تعیین خط مشی ها و ت تعلق

رزش یابی رل و اآموزشی بدون حضور فکری و عملی مدیران مدارس انجام می پذیرد. ولی در همین راستا رهبری و کنت

ی مپذیرد و  جام میط آموزشی است که توسط مدیران انالزمه هم سو بودن با معلمان و ارتباط  سترده با آنان در محی

ارس باید ران مدتوان  فت که مدیران نقش بسیار مهمی در اجرای برنامه ها دارد.نکته قابل توجه این است که مدی

د به وانتنسانی می یروی امنابع و نیروی انسانی خود را کامالً شناخته و به آن ها متکی باشند پس از اتکا به منابع و ن

خشی به اثر سمت مدیریت کارآمد و اثر بخش حرکت نمود. البته این نکته ی مهم را باید مد نظر داشت که الزم

نابع مدیگر  مدیریت استفاده از همه منابع می باشد، نه قسمتی از آن یا توجه به یک بخش و عدم توجه به بخش

 .(1389شاهکرم،)موجود.

 

  بیان مسئله

 
است نیز    یری در مدارس موثرتریک از سبکهای رهبری برای به کاربر سر رهبری یا مدیریت، در این باره که کدامدر ذشته از بحث     

یش از سایر بدهد که در میان سبکهای جدید رهبری، ویژ یهای رهبری تحولی توافق وجود ندارد. نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می

(، اما 2005الکر، وشی و مدارس را با پیچید ی های دوران معاصر فراهم می سازد )دیموک و سبکها امکان رو به رو شدن مراکز آموز

ن و دهد )رابینسور میهمزمان نتایج دیگری وجود دارد که از اثربخشی سبکهای دیگر مانند رهبری آموزشی یا رهبری آموزشی مشارکتیخب

ه بر مدارس ایرانی وشن خواهد ساخت که آیا اعمال سبک رهبری تحولی د(. نتایج این تحقیق ر2003؛ مارکز و پرینتی،2008همکاران، 

به معنی رد  شود؟ پاسخ مثبت، توسل به این سبک برای ارتقای اثربخشی مدارس را در پی ندارد و پاسخ منفی،نتایج یکسانی ختم می

دهد رفتارهای یانجام شده است که نشان ماهمیت و ارزش رهبری تحولی در پیشبرد هدفهای آموزشی مدرسه نیست. تحقیقات معتبری 

اه با افزایش هویت (، کاهش استرس کاری معلمان همر2007رهبری تحولی سبب افزایش عملکرد و یاد یری سازمانی )آرا ون و دیگران، 

( 2004مبا و دیگران، لو( و افزایش تعهد سازمانی و اثربخشی کلی اعضا )وا2003فردی و اجتماعی و خود اثربخشی آنان )شامیر و ایلم، 

ا این نظریه ر شود. در حقیقت ا ر نتیجه تحقیق نشان دهندة تأثیر مثبت این سبک رهبری در متغیرهایی مشابه تحقیقات باال باشدمی

شی تالش موزتوان به سیاستگذاران آیا مقطعی سازمان دانست. عالوه بر آن، میتضائات دائمی اجتماعی و اق-توان رها از اثرات فرهنگیمی

 برای  سترش کاربست آن را در مدارس توصیه کرد.
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 اهمیت ضرورت موضوع تحقیق
متعدد و  وظایف معلم و دانش آموز سروکار داردو  نظام آموزش و پرورش بصورت سازمانی عظیم و  سترده است که با تعداد کثیری

یازمند نهوشمندانه  ماندهیردید به برنامه ریزی آ اهانه و سازچنین تشکیالتی بدون ت  متنوعی را انجام می دهد.  ردش کار و فعالیتهای

 مستلزم رهبری موثر است...  است و نتیجه بخش بودن خدمات حساس و خطیر آن

ات از یح با تغییره و صحامروزه برای توجیه اجتناب ناپذیر بودن پدیدة تغییر در سازمانها و ضرورت چاره اندیشی در جهت تطبیق سازند

ذرد که داند که باید از یک رودخانه پرتالطم بگشود. این دید اه سازمان را قابل تشبیه به قایقی میاستفاده می« آبهای ناآرام»دید اه 

پیش از این  کند این است که کسانی بر این قایق سوارند کهجریان آب آن همواره طوفانی است. در این حالت آنچه وضع را بدتر می

دارد که  ی درشتی قرارخمها و سنگها یچکدام پیش از این از این رودخانه عبور نکرده اند. در مسیر رودخانه، پیچ واند و ههمکاری نداشته

این  فراد جدید براکند، مقصد قایق نیز بدرستی مشخص نیست، هر چند وقت یکبار هم تعدادی قایق به طور غیر منتظره با آنها برخورد می

 کنند.م قایق را ترک میای هشوند و عدهقایق سوار می

  هدف كلی:

 در معلمان در نو اوری  شیوه های تدریس مدارس ابتدایی برسی اثر بخشی رهبری تحول افرین مدیران

 نطقه انزل شهرستان ارومیهم

 اهداف فرعی:

 ب( اهداف فرعی:

 شناسایی و توصیف ابعاد رهبری تحول آفرین، شناسایی عوامل مرتبط باشیوه تدریس معلمان  

رستان نزل شهامعلمان  در منطقه  بررسی رابطه بین مؤلفه های رهبری تحول آفرین و نو اوری  شیوه های تدریس 

 ارومیه

 سواالت پژوهش

 ؟اردآیا بین اثر بخشی رهبری تحول افرین مدیران در نو اوری  شیوه های تدریس معلمان رابطه وجود د-1

 ؟شیوه های تدریس معلمان رابطه وجود داردآیا بین تحول افرین مدیران در نو اوری   -2

 ارومیه  تا چه حد با سبک رهبری تحولی انطباق دارد؟ شهر ابتدایی منطقه انزلسبک رهبری مدیران مدارس --3

 

 یشینه تحقیقپ
ه امروزه تغییرات در سازمان ها اجتناب ناپذیر است. برای موفقیت و کامیابی، ایجاد تغییرات ضروری است و سازمانی ک

نتواند این تغییرات را به نحو صحیح و منطبق با آرمانش به اجرا  ذارد، نا زیر شکست خواهد خورد. ضرورتهای جهان 

کنونی، بسیاری از کشورهای پیشرفته را بر آن داشته است تا نظام آموزش و پرورش خود را پیوسته بررسی، تحلیل و نقد 

شیوه های نو و ساز ار با ضرورتهای جهان کنونی وآینده نه چندان دور را کنند و راههای ناسودمند کار را رها سازند و 

برپا دارند و کارآمد  ردند. در این میان سازمانی که  از مدیریت شایسته تری برخوردار باشد، بهتر می تواند هدف خود را 
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ت شایسته، موجب ناهماهنگی، برآورده سازد. زیرا امکانات برنامه ریزی صحیح تری ایجاد خواهد نمود. فقدان مدیری

(، 1382انحراف از هدف، اتالف وقت و انرژی می شود و سازمانها را به نابسامانی و از هم پاشید ی می کشاند )عالقه بند،

نگری، جهت مناسب، و مدیران، جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر نیازمند رهبرانی هستند که با ژرف

مان را مشخص سازند، افراد را به آن مسیر هدایت کنند و انگیزه ایجاد تحول را در کارکنان به وجود مسیر آینده ساز

آورند. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول آفرین 

ازمان هاست و ضرورت توسعه و رشد هر خواهد بود. انسان امروزی در جامعه ای زند ی می کند که تحت سیطره س

جامعه نیز داشتن سازمان های سالم و پویاست. سازمان سالم دارای ویژ ی هایی می باشد و میزان سالمت هر سازمان، 

قابل سنجش و اندازه  یری است. از منظر کلی، در سازمان سالم شاهد کارکنانی با نشاط هستیم که به کارشان عالقه 

ضایت شغلی دارند و به کار کردن در سازمانشان افتخار می کنند. سالمت سازمانی را نبایستی تنها توانایی وافرا داشته، ر

 .(1389سازمان برای انجام فعالیت دانست؛ بلکه سازمان سالم محیطی توانا برای رشد و بهبود نیز می باشد )شاهکرم،

نقش  سازمانی و ه سالمتو اهداف سازمانها را در روی آوردن ببا توجه به توضیحات فوق اکنون می توان دالیل، انگیزه ها 

تحول  رهبری رهبری تحول آفرین در این زمینه مورد بررسی و تحقیق قرار داد. هدف محقق این است که ضمن بررسی

 مت دریجادسالآفرین .بنابراین آ اهی از این که مدیران تا چه حد از ویژ ی های سبک رهبری تحول آفرین برای ا

ان شنائی مدیرهی و آسازمان بهره می برند  ام موثری در زمینه رشد و تعالی سازمانها محسوب می شود.ارزیابی سطح آ ا

ستلزم مازمان ساز این سبک و میزان برخورداری آنها از ویژ ی های این سبک رهبری و همچنین تأثیر آن بر سالمت 

ت تا با ی بر آن اسقیق سعد و تأثیر آن به آزمون  ذاشته شود.در این تحانجام تحقیقات در این زمینه است تا میزان  کاربر

کید بر س و تأشناخت وضعیت موجود رهبری در سازمانهای موفق ایران و تطابق آن با الگوی  رهبری تحول آفرین با

ایران  پرورش وتجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در سبک رهبری تحول آفرین پیشنهادهای مناسبی برای سازمانهای آموزش 

 .مطرح  ردد

در سال های اخیر، تحقیقات قابل مالحظه ای پیرامون رفتار رهبری انجام شده است. دانشگاهیان ومدیران اجرائی به طور 

فزاینده ای بر جنبه های احساسی و نمادین رهبری تمرکز کرده اند. این جنبه ها پیرامون نوعی از رهبری هستند که 

تیک یا به طور ساده تر تئوری های تحول آفرین نامیده شده است. این تئوری جدید رهبری، بر تئوری های نئوکاریزما

نقش رهبران کاریزماتیک که پیروان کشش احساسی قابل توجهی به آنها دارند، تأکید می کند )ارجنلیا،  وهرب و تمیر 

یزش وتعهد بسیار باال در سازمان است و (. نیروی خارق العاده رهبری، نفوذ در زیردستان و ایجاد انگ2007بکوواچ،

رهبری تحول آفرین به دلیل ایجاد روابط پویا با زیردستان، بهره مند از این نیروی شگفت انگیز می باشد و قادر است در 

هر شرایطی چنین زیردستانی را برای سازمان تربیت کند. رهبری تحول آفرین در باب روابط رهبر و زیردستان ضعف اکثر 

(. برای داشتن 2006کردهای  ذشته را برطرف نموده و این روابط را به روابطی پویا مبدل نموده است )هالووی، روی

جامعه ای سالم باید سازمان های سالم ایجاد کنیم و برای اینکه سالمت سازمانی در یک سازمان ایجاد شود ابتدا باید جو 

یح و سنجش جو اجتماعی سازمان ها، تالش علمی قابل مالحظه موجود در آن سازمان شناخته شود. برای تعریف، توض

است.  "سالمت سازمانی"ای در دهه های اخیر صورت  رفته است. یکی از چارچوب های نظری و سودمند در این مورد 

 های پارسونز  رفته شده است. به عقیده پارسونزسالمت سازمانی موضوعی است که مفهوم آن از چارچوب نظریه سیستم

همه سیستم های اجتماعی برای بقاء و رشد و توسعه خود نیازمند حلّ چهار مشکل اساسی انطباق، دستیابی به هدف، 

یکپارچگی و نهفتگی هستند. سالمت سازمانی عبارت از توانایی سازمان در حفظ و بقاء و سازش با محیط و بهبود این 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

آمیز با محیطش، ایجاد نوان توانایی سازمان در انطباق موفقیت(. مفهوم سازمانی را به ع1384هاست)عباسپور،توانایی

 انه زیر را برای تعیین سالمت کنند. بنیس موارد سههمبستگی و انسجام بین اعضایش و دستیابی به اهدافش، بیان می

یازهای متغیر و پذیری: توانایی حلّ مسائل و نشان دادن واکنش با نرمش کامل به ن. سازش1کند: سازمانی پیشنهاد می

هائی که باید دنبال . حسّ تشخیص: دانش و بصیرت الزم از طرف سازمان برای تشخیص وجود خودش، هدف2محیط. 

-. توانایی آزمون واقعیت: توانایی کشف، درک دقیق و تفسیر صحیح صفات و ویژ ی3کند و کارهائی که باید انجام دهد. 

؛ به 1352صیات محیطی که به انجام وظایف سازمانی ذیربط باشند)شاین،های حقیقی محیط، به ویژه آن دسته از خصو

نویسند: سالمت سازمانی یک مفهوم تقریباً ( در مورد سالمت سازمانی می2000،. الیدن و کلینگل)1387نقل از قرونه،

مل توانایی سازمان برای شود، بلکه شاای است. و آن تنها شامل توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور مؤثر نمیتازه

 ردد. برای سالها ناظران در مورد فرهنگ مشارکتی سازمان، استرس سازمانی، تعهد سازمانی، رشد و بهبود نیز می

نظیری به نام سالمت سازمانی وجود دارد که شامل اند. اکنون یک مفهوم بیاخالقیات و روحیه کارکنان به  بحث پرداخته

های دهد که ما تصویر بزر تری از سالمت سازمان داشته باشیم. ناظران در سازماند و اجازه می ردها میهمه این ایده

یابند و یک وری باال و موفقیت باال را میسالم: کارکنان متعهد و وظیفه شناس، روحیه باال، کانالهای ارتباطی باز، بهره

-کنند، افتخار میبیایند و به اینکه در آن سازمان کار میسازمان سالم جایی است که افراد عالقه دارند به محل کارشان 

،(. از دید اه کیت 2000کنند مؤثر و سودمند هستند)الیدن و کلینگل،کنند. با این وجود آنهائی که در سازمان کار می

رش دیوس زمانی سازمان سالم است که کارکنان احساس کنند کاری سودمند انجام می دهند و به احساس رشد و پرو

شخصی دست می یابند. آنان بیشتر کاری شوق انگیز را که خشنودی درونی فراهم می آورد دوست دارند و می پذیرند. 

بسیاری از کارکنان مسئولیت و فرصت پیشرفت و کامیابی شغلی را جستجو می کنند. آنان می خواهند که به سخنانشان 

یک دارای ارزش وجود فردی هستند. آنان می خواهند که   وش داده شود و با آنان چنان رفتار شود که  ویی هر

اطمینان یابند سازمان به راستی برای نیازها و دشواریهای آنان دلسوزی می کند.  سازمان سالم جایی است که افراد با 

ظ عالقه به محل کارشان می آیند و به کار کردن در این محل افتخار می کنند. در حقیقت سالمتی سازمان از لحا

فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته ساالری و ارزش  ذاری به دانایی، تخصص، شخصیت ذی نفعان و رشد دادن به 

قابلیت های آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تأثیر بسزایی 

استعدادهای اعضاء را شناسایی کرد تا با استفاده از آنها، اهداف (. از طریق سالمت سازمانی می توان 2007دارد)کورکماز،

نظریه های بسیاری در مورد سبک رهبری مدیریت مطرح شده .(2007سازمانی به شکل مطلوبی تحقق پیدا کند)کاترین،

مطالعه و بررسی  اند که در این رساله با توجه به موضوع تحقیق تعدادی از مطالعاتی که در این زمینه انجام  رفته، مورد

 یردرهبری دید کلی مدیریت در انجام وظایف، کار کردهای تصمیم  یری، روش های ایجاد انگیزش و الگو های قرار می

باشد . پس از جنگ جهانی دوم، تحقیقات متعددی به منظور تعیین الگوها یا شیوه های مؤثر و مطلوب ارتباطی می

(در چهار  وشه  یتی جستجویی پی  یر، برای یافتن کسانی که 1363مد ، رهبری به عمل آمد ) اقتداری ، علی مح

 دارای آن نوع از توانایی باشند که آن ها را به رهبری مفید و مؤثر قادر کند، در جریان است .

بی به آورد که بر اساس آن قادر خواهد بود پیروانش را به منظور دستیارهبری تحولی نوعی توانایی را در رهبر پدید می 

 1978شود. برنز در سال رهبری تحولی با چهار شاخص شناخته می.فراتر از آنچه ممکن است به دست آورند، یاری دهد

به نام تحریک  ، باس و اولیو شاخص چهارمی1990سه شاخص اصلی برای شناسایی رهبران تحولی بیان نمود. در سال 

 :(. این شاخصها عبارتند از2006ذهنی را به مدل برنز اضافه کردند )باربوتو و باربچ، 
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نند و به نان نفوذ کا در آرهبران تحولی از طریق جلب احترام، اعتماد و تعهد در پیروان خود قادرند ت نفوذ در حد ایده آل

. در (2007ولیو، ترتیب در پیروان خود تالش مورد نیاز را برای رسیدن به سطوح بهینه عملکرد برانگیزانند )باس و ااین

 (1997دهند )باس و اولیو، د عملکرد مطلوب نشان میاین صورت معلمان به سبب رهبران مورد اعتمادشان، از خو

ای مورد توجه پژوهشگران قرار به طور  سترده 1990در  میان سبکهای متأخر رهبری، رهبری تحولی از اواسط دهه 

رباره رهبری پایان نامه دورة دکتری د 127، تعداد 2003تا  1996 رفته است. برای مثال طبق یک  زارش از سال 

. (2005جانتزی،  و% آنها بر اساس مدل باس و پرسشنامه او بوده است )لیتوود 80ر مدارس انجام شده است که تحولی د

موزش، بر آلی در در عین حال و با وجود تحقیقات زیادی که در سطح مدارس انجام شده است، بیشتر ادبیات رهبری تحو

 (1992 ؛ لیتوود،1997آموزش عالی تمرکز یافته است )بلنک و بنتز، 

رهبری آموزشگاهی  ( دادند به کار یری رفتارهای رهبری تحولی برای2003براساس نتایج تحقیقی که مارکز و پرینتی ) 

تواند به کیفیت آموزش و آید، اما کافی نیست. رهبری تحولی به خودی خود نمیاثربخش، شرط الزم به حساب می

شود یمنار رهبری آموزشی مشارکتی استفاده ککه از این سبک در آموزان کمک کند. بلکه وقتی پیشرفت تحصیلی دانش

  ذارد.بر عملکرد مدرسه اثر مثبت می

 شیوه های تدریس نوآوری

ه میزان چشی تا اثر بخشی و اهمیت برنامه های نظارت و راهنمایی وقتی روشن می شود که مشخص شود راهنمایان آموز

ود ناظران جهت (. بکار یری اصول در نظارت و رهبری آموزشی موجب می ش1388اصول آن را رعایت کرده اند)نیکنامی،

ن در ناظرا  یری ها و خطی مشی های خود را تنظیم کنند و این اصول در حقیقت به منزله یک منشور موجب هدایت

رت و (. مارکس و استوپس، خدیوی، خورشیدی و نیکنامی هر یک برای نظا1387مسیرهای خاص می شوند)خدیوی،

 راهنمایی اصولی را برشمرده اند که در این قسمت به برخی از این اصول پرداخته می شود.

،  الس درس و مدرسه برعهده راهنمایی آموزشیکمسئولیت بهبود فرایند آموزش و یاد یری در اصل سازمانی:  -1

وزش و رت آمی برعهده وزامعلم و مدیر مدرسه می باشد. در سطح منطقه برعهده رئیس آموزش و پرورش و در سطح مل

 پرورش است.

اهنمایی رراهنمایی در مدارس باید اختیار متناسب با مسئولیت به   ارتبرای اجرای نظاصل مسئولیت و اختیار:  -2

 آموزشی داده شود.

و  یر، معلم ، راهنمای آموزشی، مسئولین ستادی آموزشنظارت یک کار  روهی است که مداصل پویائی گروهی: -3

 باید در آن نقش ایفا کنند.  و . . . پرورش

فزایش از مهمترین هدف های نظارت و راهنمایی توسعه حرفه ای معلمان و ا  ییکاصل رشد و توسعه حرفه ای :  -4

 دانش و مهارت و اطالعات معلمان می باشد.
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م تعلیم و وندادهای نظابر  مر و شامل دروندادها، فرایند وباید همه جانبه و مست  نظارت اصل تفکر سیستمی : -5

 تربیت باشد و تنها به بخش خاصی محدود نمی شود.

 وانش آموزان و راهنمایی باید نیازهای جامعه، معلمان، د برای حصول به نتایج مطلوب در نظارت اصل نیاز سنجی : -6

 اشند.کل سیستم آموزشی شناسایی شوند و ناظران درکار خود به نیازهای فوق توجه الزم را داشته ب

 ی تمام ارکان نظام تعلیم و تربیت را در بر یرد.نظارت بر نظام آموزش بایستاصل جامعیت نظارت:  -7

ار کظارت و راهنمایی باعث می شود هم ناظر از نداشتن نگاه خوشبینانه و نگرش مثبت در  اصل خوش بینی : -8

 ظن ایجاد نگردد.خودش نتیجه مثبت بگیرد و هم اینکه در طرف مقابل سوء نیت و سوء 

ران باید ل از اینکه مشکالت حاد شده و خودشان را نشان دهند ناظبه موجب این اصل قب اصل مدیریت فراكنشی : -9

 کنند. و از بروز مسائل حاد جلو یری  با استفاده از ابزارهای الزم مشکالت احتمالی را پیش بینی کرده

 باشد. ت کاری مستمر همیشه در جریان بوده و در حال تکامل مینکه نظاریعنی ای اصل فرایندی بودن نظارت: -10

 رهبری تحول آفرین
امروزه برای توجیه اجتناب ناپذیر بودن پدیدة تغییر در سازمانها و ضرورت چاره اندیشی در جهت تطبیق سازنده و صحیح با 

داند كه باید از یک ابل تشبیه به قایقی میشود. این دیدگاه سازمان را قاستفاده می« آبهای ناآرام»تغییرات از دیدگاه 

كند این است كه كسانی رودخانه پرتالطم بگذرد كه جریان آب آن همواره طوفانی است. در این حالت آنچه وضع را بدتر می

مسیر اند و هیچکدام پیش از این از این رودخانه عبور نکرده اند. در بر این قایق سوارند كه پیش از این همکاری نداشته

كند، مقصد قایق نیز رودخانه، پیچ و خمها و سنگهای درشتی قرار دارد كه قایق به طور غیر منتظره با آنها برخورد می

ای هم قایق را ترک شوند و عدهبدرستی مشخص نیست، هر چند وقت یکبار هم تعدادی افراد جدید بر این قایق سوار می

  كنند. می

ای پرتاب كه موج دریا، تجربه ترسناكی است. اگر در قبال آن ایستادگی كنید شما را به گوشهالكت در این باره معتقد است 

تر تواند در زمان كوتاهی شما را به جای دوری ببرد. به طور قطع بسیار سادهكند، با این وجود اگر بر آن سوار شوید، میمی

حركت بمانید و به سویی رانده شوید. نکه اصرار ورزید كه بیاست كه منتظر امواج تغییر باشید و بر آنها سوار شوید تا ای

كند و یا كشتی این مدیریت تواند مدت زیادی به طول انجامد، موج یا آن را غرق میتحرک نمیمدیریت و رهبری ساكن و بی

( و 1971د تافلر، شوان )ماند و باالخره دیدگاههای بسیاری از نظریه پردازان دیگر ماننو رهبری، در گل فرو رفته باقی می

توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه ( نیز حاكی از آن است كه سازمانهای امروزی نمی1993برگ كوبست )

ثباتیها را به فرصتهایی برای آموختن، تطابق و همخوانی مطلوب تبدیل كنند. جهت توانند تردیدها، نوسانات و بیتنها می

  محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیاز به افرادی در نقش رهبر بشدت احساس می شود. مقابله با این 

به طور كلی می توان رهبری تحول آفرین را این گونه تعریف كرد: یک توانایی شخصی برای پیش بینی، ساخت آینده، انعطاف 

یک آینده قابل وصول برای سازمانها شناسایی  پذیری، تفکر استراتژیک و كار با دیگران كه فرصتهای متغیری را برای ایجاد

كند.یکی از دغدغه های سازمان ها و پژوهشگران در چهار دهه پیش، رهبری بوده است و تالش شده این پدیده را با یک می

سری از معیارهای دانشگاهی عملی كنند. یکی از جدیدترین رویکردهایی كه برای مطالعه رهبری پدید آمده است، مدل 
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 باشد.( می1995( و عملیاتی شده از سوی بس و آوولیو )1985طراحی شده توسط بس)   مبادله ای -ری تحول آفرینرهب

اصطالحات رهبری مبادله ای و تحول  "رهبری"( اولین كسی بود كه در كتاب خود با نام 1978جیمز مک گریگور برنز )

 مدیریت سازمانی به كار گرفته شد. هایآفرین را به كار برد. این اصطالحات به سرعت در حوزه

 روش تحقیق 
 وی ابزارها( پایای در این بخش، به روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه  یری، ابزارهای پژوهش )چگونگی بررسی روایی و

  فرین مدیران در نو اوریل اسی اثر بخشی رهبری تحوردر این تحقیق قصد داریم با بر.شودروشهای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می

 منطقه انزل شهرستان ارومیه بررسی کنیم.شیوه های تدریس معلمان را  در 

  معلمان جامعه آماری عبارت است از شیوهای نواوری مدیران در تدریس  

 انزل ( جامعه آماری مدارس منطقه1جدول شمار )

 تعداد  مقطع

 60 ابتدایی

 روش شناسی تحقیق 

-۹۴در شهرستان ارومیه در سال تحصیلی منطقه  انزل  اضر شبه تجربی است . جامعه آماری آن مدارسروش تحقیق ح 

 می باشد .  ۹۵

 

 مقیاس اندازه گیری

قییق  پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع باید در فکر انتخاب روش تحقیق باشید. انتخیاب روش انجیام تح   

وش بررسیی و  رت اجرایی آن دارد، بنابراین هنگامی می توان در مورد بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانا

بیه   انجام یک تحقیق تصمیم  رفت که ماهیت پژوهش ، هدفها و وسعت دامنه آن مشخص باشد. محقق به صورت مینظم 

 ی کنید و اب مدستکاری متغییر مستقل جهت مشاهده تأثیر آن بر متغییر وابسته نمی پردازد در عوض دو متغییر را انتخ

العیه مییزان   چگونگی با هم بودن آن دو را در یک  روه نمونه تصادفی مورد بررسی قرار می دهد هر اه بخیواهیم بیه مط  

. )نیادری،  تغییر در یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل بپیردازیم از روش همبسیتگی اسیتفاده میی کنییم     

1381.) 

شییوه   وین با عنایت به موضوع تحقیق که قصد دارد رابطه بین سیبک رهبیری   با توجه به چارچوب های تحقیق و همچن

 تدریس معلمان را بررسی کند روش تحقیق از نوع توصیفی ی همبستگی می باشد.

 ابزار اندازه گیری 

ه پرسش می باشد سواالت این پرسشنام ۳۵ابزار اندازه  یری پرسشنامه از نوع پاسخ بسته و محقق ساخته است ، شامل 

درجه و به شیوه لیکرت ) خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط، کم و خیلی کم ( می باشد .  ۵بصورت بسته پاسخ و با مقیاس 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

می باشد .) به عنوان مثال  زینه خیلی زیاد  ۱-۵طریقه نمره  ذاری سواالت اینگونه است که از سمت چپ به راست از 

بوط به هر یک از دو دسته مدارس، با همدیگر مقایسه شدند. به می  ردد ( در پایان جمع آوری پرسشنامه مر ۵نمره 

منظور تعیین روایی و پایایی پرسشنامه از یک مطالعه مقدماتیاستفاده  ردید . بدین ترتیب که آنها را روی یک  روه 

 نفری ) غیر از افراد نمونه ( اجرا نمودیم ، تا صحت و درستی سواالت تائید  ردد )روایی ( . ۲۰کوچک 

 

 بحث و نتیجه گیری، یافته ها
وابط بین ررضیات برای تدوین فرضیات تحقیق، هر پژوهشگری نیازمند مدلی مفهومی است تا بر اساس آن ضمن شناسایی متغیرهای ف

آرمانی ،  ایه)ویژ ی آفرین این متغیرها و تعاریف مفهومی و عملیاتی آنها را تبیین نماید. بر این مبنا با توجه مؤلفه های رهبری تحول
ار شهروندی ین رفترفتارهای آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و مالحظات فردی( ارائه شده به وسیله بس و آوولیو و همچن

، مکنزی و (، پودساکوف1983(، اسمیت، ار ان و نیر)1983سازمانی که بر اساس الگوی دانشمندانی هم چون باتمن و اور ان)
(، 1995ی)مورمن و بلک (،1994(، وان دیام  راهام و دیانسچ)1994(، موتوویدلو و وان اسکوتر)1991ز و اندرسون)(، ویلیام1990مورمن)

وین  ردیده مدل مفهومی (، که متناسب با فرهنگ ایرانی تد1998( و وان دیان و لیپن)1997(، فارح ارلی)1996وان اسکوتر و موتوویدلو)
 .دهیمتحقیق و فرضیات آن را ارائه می

 شود.حال با توجه به مدل مفهومی پژوهش فرضیه های تحقیق به صورت زیر بیان می

در  معلمان در نو اوری  شیوه های تدریس  مدارس ابتدایی سی اثر بخشی رهبری تحول افرین مدیرانربرفرضیه اصلی:
 منطقه انزل شهرستان ارومیهمدارس

ن به صورت ل آفرین و نقش آن در بهبود شیوه های نواوری  تدریس در تحوهم چنین برای درک بهتر رابطه، سبک رهبری تحول آفری
 قیق عبارتنداز:شود. بنابراین فرضیات فرعی این تحجدا انه نیز آزمون می

 ویژگی كاریزمایی آرمانی مدیران با نوآوری در شیوه های تدریس معلمان بین تعیین رابطه
 مدیران با نوآوری در شیوه های تدریس تعیین رابطه بین ویژگی های انگیزش الهام بخش

 آیا بین اثر بخشی رهبری تحول افرین مدیران در نو اوری  شیوه های تدریس معلمان رابطه وجود دارد-1
 آیا بین تحول افرین مدیران در نو اوری  شیوه های تدریس معلمان رابطه وجود دارد -2
  ک رهبری تحولی انطباق دارد؟سب تا چه حد با ابتداییسبک رهبری مدیران مدارس --3
 

 

(: 1شكل )

چارچوب 

مفهومي 

 تحقيق

 
 
 
 
 

 انگیزش الهام بخش

 ی آرمانیارفتاره

 ترغیب ذهنی

 مالحظات فردی

 ویژ یهای آرمانی

شیوه های نوین تدریس 

 معلمان

 

 رهبری تحول آفرین

 

 متغیر وابسته متغیر مستقل
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 .برسي اثر بخشي رهبری تحول افرین مدیران در نو اوری  شيوه های تدریسفرضیه اصلی : 

 جدول همبستگي بين ميزان سبک رهبری و شيوه های نواوری

 یرسوون اسوتداد   پمحاسبه میزان همبستگی بین دو متغیر با توجه به کمی بودن دو متغیر از ضریب همبستگی  اصلی و برای آزمون فرضیه 

موی تووان    %95می باشد. لذا با ضریب اطمینوان  =P 000/0و  = 553/0r با توجه به جدول ،ضریب همبستگی پیرسون برابر با. گردید

 جود دارد.و سبک رهبری و شيوه های نواوری تدریسگدت که فرض صدر رد شد  و در نتیجه رابطه مثبت معناداری بین دو متغیرمیزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغیرها 

 

 بهره وری

رضایت مندی 

 مشتریان

 شیوه های تدریس

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

354/0 429/0 

 P 000/0 000/0مقدار

 30 30 تعداد
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 دتدریس معلمان رابطه وجود دار : آیا بین اثر بخشی رهبری تحول افرین مدیران در نو اوری  شیوه های 1فرضیه 

 همبستگی بین متغیر اثربخشی و افزایش شیوه های تدریس جدول

 

 

 

 

  

 

 

 

کمتر بوده در نتیجه بین دو متغیر  05/0های نوین تدریس  از میزان اثربخشی و افزایش شیوه   pا توجه به داده های جدول،مقدار ب

 . (p= 0/000 < 0/05)همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد 

 

  
میززززززان 

 اثربخشی

شززیوه هززای  

 تدریس

 

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

354/0 429/0 

 P 000/0 01/0مقدار

 30 30 تعداد
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 د؟ارومیه  تا چه حد با سبک رهبری تحولی انطباق دار بتدایی منطقه انزل شهرستاناسبک رهبری مدیران مدارس --:  2فرضیه 

 

 میهارو ستانشهر ابتدایی منطقه انزلافزایش سبک رهبری مدیران مدارس جدول همبستگی بین میزان كارائی و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذا  فرض صفر رد می شود یعنی (   p= 0/000 < 0/05) 05/0با توجه به اطالعات جدول باال و با توجه به کمتر بودن سطح اطمینان از 

 رابطه معناداری وجود دارد. ابتدایی سبک رهبری مدارسبین دو میزان کارائی و افزایش رضایت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

میززززززان 

 كارائی

سبک رهبزری  

مززززززدارس 

 راهنمایی

 

ضریب 

همبستگی 

 پیرسون

354/0 429/0 

 P 000/0 000/0مقدار

 30 30 تعداد
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