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 چکیده 
های سبک بین مؤلفه  هدف اصلی این پژوهش، تبیین رابطه

های جو سازمانی مدرسه گرای مدیران با مؤلفهرهبری تحول

ی شهر سقز بود. روش پژوهش از انهدر مدارس ابتدایی دختر

نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع 

آماری پژوهش شامل کلیه مدارس  همبستگی است. جامعه

که  استمدرسه  18مقطع ابتدایی شهر سقز به تعداد  دخترانه

پژوهش  عنوان نمونهطور تصادفی بهمعلم به 5از هر مدرسه، 

آوری نفر معلم بود. جهت جمع 90شامل انتخاب و در مجموع 

گرای کوزس و اطالعات از پرسشنامه سبک رهبری تحول

جو مدرسه هوی استفاده شده است. هر  پوسنر و پرسشنامه

اند. دو پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بوده

های گردآوری شده با استفاده از ضریب بررسی داده

نتایج  رگرسیون چندگانه انجام شد.همبستگی پیرسون و 

های سبک رهبری پژوهش حاکی از آن است که بین مؤلفه

جو مدرسه همبستگی وجود دارد.  هایگرا با مؤلفهتحول

های سبک های انجام شده از بین مؤلفهاساس بررسیبر

 بینیگرا، ترغیب ذهنی بیشترین قدرت پیشرهبری تحول

های جو ز میان مؤلفهکنندگی جو مدرسه را داشته و ا

، مدیری رفتار حمایتی سازمانی مدارس ابتدایی، مؤلفه

کنندگی در سبک رهبری تحولبینیبیشترین قدرت پیش

 گرای مدیران را داشته  است.

 

گرا، جو مدرسه، مدارس : سبک رهبری تحولگانواژ کلید

  ابتدایی دخترانه.

  

Abstract  
The main objective of this research is to explain 

the relationship between principal's 

transformational leadership and organizational 

climate in girls’ schools. A descriptive 

correlational method was used in this applied 

research. The study population consisted of all 

primary schools of Saquez including 18 school 

that at each school 5 teachers were randomly 

selected. Totaly 90 teachers were selected as 

research sample. A questionnaire of 

transformational leadership by Kouzes & Posner 

and a questionnaire of school climate by Hoy to 

collect information has been used. Both 

reliability and validity of the questionnaire was 

confirmed. The Pearson correlation coefficient 

and multiple Regressions were used for data 

analysis.  Results demonstrated that there is 

correlation between the components of 

principal's transformational leadership and 

organizational climate dimensions and moreover 

based on the investigations of the components of 

transformational leadership style, intellectual 

stimulation is the most powerful predictive 

school climate component. Similarly, among the 

components of organizational climate, the 

principal’s supportive behavior has the largest 

power in prediction of principal's 

transformational leadership style.  

 

Keywords: transformational leadership, school 
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 مقدمه

هایی شده که روند تغییر و تحول را شدن سبب ایجاد پیشرفتدر عصر حاضر فرآیند جهانی

ها برای بقا و کسب ها نیز رسوخ کرده و آنسرعت بخشیده است. این تغییرات در سازمان

ز پیش د. تغییرات سازمانی نقش رهبری را بیش اارند خود را با شرایط سازگار کننموفقیت ناچ

 ر هر سازمان است که پیروزی و یا شکستبرجسته ساخته است. رهبری فرآیند اساسی د

 سازمان نمودن سازگار و کردن منطبق بر رهبری دهند. تواناییسازمان را به رهبر آن نسبت می

. کند عمل سازمان نفع به عوامل و شرایط این که ترتیبی است به ،محیط در جدید شرایط با

در  (.1377) 1میچل یبنا به گفته شد.گذار باثیراین مهم باید رهبر بر پیروانش تأ برای تحقق

ی انگیزه ها،سازی آنزمان، القای بینش مثبت و توانمندواقع رهبر است که با نفوذ بر اعضای سا

تحول شود. رهبرانوجود آورده، بقا و موفقیت سازمان را سبب میبه ایجاد تحول را در کارکنان

 افزایش سبب ،زیردستان بهنسبت  وفاداری و احترام فرهمندی و مانند خصوصیاتی سبب به گرا

 .کنندمی تضمین را در عصر حاضر سازمانشان و خود بقای طریق بدین و شده هاآن عملکرد

ها را پذیرفته و خود را با شرایط مدارس نیز برای بقا و ایفای نقش پویای خود باید دگرگونی    

 ،عنوان رهبر در مدرسه نقش مهمی را بر عهده داردد. مدیر مدرسه بهنسازگار نمای اجتماعی

کند و با دستیابی به اهداف هدایت می تغییرات و چون اوست که کارکنان را جهت پذیرفتن

ایجاد نگرش مناسب به تغییر و فراهم نمودن محیطی مطلوب سطح آمادگی برای پذیرش تغییر 

   (.2005، 2)کتر کندآورده و ضرورت ایجاد آن را به کارکنان تفهیم میها به وجود را در آن

که این فرآیند  مناسبی سبک رهبری صورت یک فرآیند است.به تغییرات در سازمان معموالً    

( 1978) 3شود. برنزگرا از آن یاد میعنوان سبک رهبری تحولهبیشتر ب ،کندتغییر را هدایت می

های این سبک توجه بیشتری به شروع تغییرات در بین پیروان دارد و ارزشدارد که اظهار می

(. 2005، 4)یونگ و سوسیک کندشخصی زیردستان و فرهنگ سازمانی و گروهی را متحول می

شود و بیشتر ی جریان مدیریت مدرسه دیده میامروزه تعییرات زیادی در زبان مورد استفاده

ای )که به افزایش ی حرفههای توسعهمعلمان از فرصت روی رهبری تا مدیریت، برخورداری

 (. سالجقه،2017)بوش،  شودجای کنترل تأکید میهشود( و نیز بر تعهد بانگیزه منجر می

 هویت ایجاد با آفرینتحول رهبری مدیران از طریق که کید دارندتأ( 1393) احمدزاده سنجر؛

اند که بیان داشته( 2004) 5آوولیو و باس .شودمی دبیران سازمانی تعهد افزایش باعث سازمانی

                                                           
1. Michel 
2. Katter 

3. Burns 
4. Jung & sosik 

1. Bass & Avolio 
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برمی خود پیروان و همکاران میان را ایعالقه رهبر که افتدمی اتفاق زمانی گرارهبری تحول

 که دارندمی اظهار( 1396) خلیلی و شجاعی .کنند نگاه جدید دیدگاه یک از را کارشان تا انگیزد

 . دارد وجود معناداری مثبت و یرابطه سازمانی دیشهرون رفتارهای و آفرینتحول رهبری بین

 کند و سطوح باالتر تواناییسازمان آگاه می بینش یا گرا کارکنان را از رسالتتحول رهبر    

 تحریک را پیروان و همکاران گراتحول رهبر این، بر عالوه. دهدمی توسعه را پیروان و همکاران

به نقل از ) برساند بهره گروه به که کنند توجه نافعیم به خودشان منافع فراسوی که کندمی

 الهام توانایی برانگیزانند، را پیروان قادرند گراتحول رهبران (.2005، 1ستون، گریگوری و رابرت

 و افراد اهداف و هانگرش باورها، توانندمی و کننددر پیروان تعهد ایجاد می دارند، بخشی

 به که کنندمی ایجاد زیردستان در را احساسی رهبران این .دهند تغییر را سازمان هنجارهای

 ببینند جدید روشی به را مسایل که کنندمی کمک افراد به و شود نگریسته انسان عنوانبه آنان

 معنوی و اخالقی آگاهانه، فرآیند یک گراتحول رهبری واقع (. در2005، 2الندرو، هاول و پاریس)

 هدف یک به رسیدن جهت را پیروان و رهبران میان در قدرت طرواب مساوی الگوهای که است

 که هستند نیازمند رهبرانی به موفق هایسازمان کند. بنابراین،می بنا واقعی تحول یا و جمعی

 هدایت مسیر آن به را افراد سازند، مشخص را سازمان آینده مسیر و مناسب جهت نگری،ژرف با

آورند. مدرسه نیز برای دستیابی به اهداف  وجود به کارکنان رد را تحول ایجاد یانگیزه و کنند

گر گرا است. رهبری تحولی تسهیلاز نظر تحول و تغییر برای موفقیت نیازمند رهبر تحول  خود

و 3)بارنت استشی سازمانی و نیز فرهنگ آموزشی مؤثر تحول آموزشی است و در بهبود و اثربخ

 (.2004همکاران، 

 یارائه و استخدامی و اداری سیستم یلحظه به لحظه تحول در سازمان هر ناناز طرفی کارک    

(. 1373 صافی،) است پویائی و حرکت مستلزم که هستند دارا را ایسهم عمده بهینه خدمات

 مطلوب سازمانی جو وجود ،سالم سازمان یک در یپویای و حرکت برای مهم هایرفمع از یکی

 در خود خالقیت با تا نماید کمک کارکنان به تواندمی سازمان در مطلوب سازمانی جو است.

خالقیت بروز به منظم و تکراری قوانین و هادستور از فارغ و کنند دخالت سازمانی تصمیمات

 محسوب انسانی مراکزی نیز که آموزشی هایسازمان در (.1375 مقدم،قرائی) بپردازند هایشان

 اهداف مشوق که ایروحیه و جو ایجاد  منظوربه کارکنان اتاحساس و ادراکات شناخت ،شوندمی

 حتمی و ضروری امر یک باشد اولیا و آموزاندانش معلمان، کارکنان، بین مشترک هایارزش و

 تبدیل کردن کار برای مطلوب و آلایده محیط یک به را سازمان عاملی که گردد. می احساس

                                                           
1. Stone, Gregory and Robert 

2. Landrum, Howell and Paris 

3. Barnett 
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 این شود.می نامیده سازمانی جو همان که است، رکا محیط به نسبت کارکنان احساس کندمی

 سنجیده سازمان درونی هایویژگی از آنان هایتوصیف و کارکنان ادراکات وسیلهبه سازمانی جو

 که است وسیعی اصطالح مدرسه یک در سازمانی اقلیم یا جو .(1962 ،1وکرافت هالپین) شودمی

-غیر رسمی، سازمان از متأثر و شده اطالق سهمدر در کار عمومی محیط از معلمان ادراکات به

  (.1991 ،2میسکل و هوی) است سازمانی رهبری و افراد تشخصی رسمی،

 درسه است و چند ویژگی اساسی دارد؛پایدار محیط م مدرسه کیفیت نسبتاً به بیان دیگر جو    

 ،دهد و سومر قرار میثیها را تحت تأرفتار آن ،شود، دومآموزگاران تجربه می یبه وسیله ،نخست

معلمان  ایحرفه روابط بر تواندمی مطلوب و سالم جو ها مبتنی است.های گروهی آنبر دریافت

 آورد وجود به معلمان بین همکاری اساسبر نزدیکی و صمیمانه ارتباط و باشد داشته مثبت اثر

 یکدیگر به افراد عتمادا باعث است، آن اعضای حمایتگر مدرسه در سالم جو (.1378طبا، )توکلی

 شود. می معلمان عملکرد افزایش سبب شده و

 عملکرد و رفتار توانمی ی آنوسیلهبه است، مدرسه شخصیت نشانگر سازمانی جو چون    

مطالعه. شودمی مدرسه بخشیاثر افزایش سبب مطلوب سازمانی جو. نمود بینیپیش را مدرسه

 دایی انجام دادند نشان داد که جود معلمان مدارس ابت( در مور1993) 3کای که هوی و ولفو

شود. همچنین از سوی دیگر یی و کفایت معلم میمدرسه موجب پیشرفت و افزایش کارآ سالم

سازمانی قلمداد شوند.  های جوکنندهبینیعنوان پیشتوانند بهعوامل شخصیتی و سازمانی می

 و مدیران تحولی رهبری سبک بین رابطه یزمینه در پژوهشی( 1389) طالبیشاه مظلومی و

 یکلیه و مدیران تحولی رهبری سبک داد بین نشان آن نتایج دادند که انجام سازمانی سالمت

 مفاهیم براساس .دارد وجود معناداری یرابطه ابتدایی مدارس سازمانی سالمت هایشاخص

 وجود ارتباط مدارس در گراتحول سبک رهبری  مدرسه و جو بین که رسدمی نظره ب مذکور

 برای. گذاردمی تأثیر کارکنان عملکرد و شغلیرضایت انگیزش، بر سازمانی باشد. جو داشته

 ایجاد جهت در و نمایند درک را خود کارکنان احساسات تا است الزم( آموزشی مدیران) مدیران

 و سالم جوی خویش، دعملکر بهبود با توانندمی مدیران. نمایند اقدام مدارس در کاری مثبت جو

 اهداف تحقق و یادگیری فرایند بهبود جهت در طریق این از و نمایند ایجاد مدارس در باز

 جو گیریشکل در مدیران کهآن به توجه با(. 1377 بند،عالقه) بردارند اساسی هایگام آموزشی،

 به منجر ،مدرسه جو چگونگی و کیفیت از هاآن آگاهی کنند،می ایفا اساسی نقش مدرسه

 در مدیران عملکرد میزان همچنین شودمی مدرسه جو به نسبت معلمان ادراک از آنان شناخت

                                                           
1. Halpin & croft 
2. Hoy & Miskel 

3. Hoy & Woolfork 
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از آنجا که سیاست کلی نظام آموزشی  (.1373شیرازی،) است مؤثر مدارس جو بودن بسته یا باز

امکان تحقیق برای محقق  یمبتنی بر تفکیک جنسیتی در مدارس است و نیز با توجه به حوزه

گرای سبک رهبری تحول یرابطه این است؛  پژوهش این اصلی یلهمسأ لذا ،ر مدارس دخترانهد

سبک  ای از؟ و چه مؤلفهاست چگونهمدیران مدارس ابتدایی دخترانه با جو سازمانی مدرسه آنان 

 بنابراین، مناسبی برای جو سازمانی مدارس دخترانه است؟ یکنندهبینیپیش گرارهبری تحول

 مدارس معلمان بین در سازمانی جو و رهبری تحولی مدیران بین رابطه تا است آن بر شگرپژوه

 تواند کمکمی لهمسأ این ترفهم روشن که دهد قرار بررسی مورد را سقز شهر یدخترانه ابتدایی

  .ابتدایی نماید یویژه مدارس دخترانههب ،مدارس اثربخش یچگونگی اداره به مؤثری

 

  شپژوه پیشینه

 1940 و 1930 هایدهه در ها،سازمان در انسان اجتماعی هایزمینه مطالعه :سازمانی جو الف(

 با شخصیت فرد  تعادل تابع انسان رفتار که بود لوین معتقد. شد آغاز 1تحقیقات کرت لوین با

 را انسان که نیروهایی میدان عنوانبه هامحیط تحلیل و توصیف به توجه رواین از .است محیط

 مطالعات سازمانی، هایمحیط در اعتقاد این حاصل. است اهمیت حائز دهند،می قرار تأثیر تحت

کلی جو سازمانی عبارت است از مجموعهطوربه .است آن نظیر مفاهیمی و سازمانی جو پیرامون

، های حاکم بر یک سازمان که آن را گرم و سرد، قابل اعتمادای از حاالت و خصوصیات یا ویژگی

سازد. جو از عواملی کننده یا بازدارنده میر و یا اطمینان بخش، تسهیلآواعتماد، ترسغیرقابل

شغلی، شخصیت، رفتار، سوابق، نوع مدیریت، فرهنگ سازمانی، روحیه یا انگیزش، مانند: رضایت

 شودهای مشابه از هم میآید و سبب تمایز سازمانوجود میهساختار، تکنولوژی و غیره ب

 (. 1373)میرکمالی، 

 رفتار بر و کندمی مجزا هاسازمان دیگر از را سازمان که هاییمشخصه عنوانبه سازمانی جو    

سازمانی خصوصیات داخلی یک سازمان جو . کنندمینعریف  گذارد،می ثیرتأ هاسازمان در افراد

جهت اظهارنظر،  باوریخود است که در بروز رفتار سازمانی نیروی انسانی، به خصوص در

ای از سازمانی مدرسه مجموعه جو (.1378)عسگریان،  گذاردانگیزش تأثیر می مشارکت و

)هوی و  کندخصوصیات درونی پایدار یک مدرسه است که آن را از سایر مدارس متمایز می

نسبتًا پایدار از ادراکات اعضای سازمان در مورد  ایمجموعه جو سازمانی(. 1387، 2میسکل

این ادراک بر احساس، نگرش و رفتار افراد در  است.تعریف شده های فرهنگ سازمان گیویژ

                                                           
1. Kurt Lewin   

2. Hoy & Miskel 
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 های ادراکیجنبه شامل را جو از ( تعریفی1968)1. لیتوین و سترینگرگذاردتأثیر می محل کار

 ادراک براساس که کار، محیط گیریاندازه های قابلخاصیت ای ازکنند، مجموعهمی ارائه آن،

جو . است مؤثر رفتارشان و در دارد قرار کنند،می کار و زندگی محیط، آن در که دیافرا جمعی

 هوی و میسکل مورد مطالعه قرار گرفته است.  وسیلهه طور خاص عمدتاً بهدر محیط آموزشی ب

 ادراک به که دندانمی وسیعی اصطالح را مدرسه در سازمانی جو( 1991هوی و میسکل )    

 و همکاران تشخصی رسمی،غیر سازمان رسمی، سازمان مدرسه، عمومی ارک محیط از معلمان

 یک که سازمان داخلی خصوصیات از ایمجموعه ساده طور به. کندمی اشاره سازمانی، رهبری

 به. گذاردمی تأثیر مدرسه اعضای از کدام هر رفتار بر و کندمی مجزا دیگر مدارس از را مدرسه

 یوسیلهبه که است مدرسه محیط از دوام با نسبتاً  کیفیتی مدرسه، جو تر،اختصاصی طور

 مدرسه رفتار از شانجمعی ادراک پایه بر و گذاردمی تأثیر رفتارشان بر است، شده تجربه معلمان

 شبیه ،هاجنبه برخی از درونی خصوصیات از ایمجموعه عنوان به سازمانی جو تعریف. دارد قرار

 .است سازمان به نسبت جو انندهم فرد، به نسبت است تشخصی

 سه کردند و را اصالح (1962سازمانی هالپین و کرافت ) جو همکارانش پرسشنامه و هوی    

 )رفتار شامل معلمان رفتار مؤلفه از سه و زا(مانع و دستوری )حمایتی، مدیران رفتار از مؤلفه

از نظر هوی و همکاران رفتارهای  .کردند اضافه آن به تظاهر به اشتغال( را و صمیمانه همکارانه،

دلیل استفاده از این به .دهدمدیران و معلمان در دو بعد با شش مؤلفه جو مدرسه را تشکیل می

 گردد:ها در پژوهش حاضر  توضیحاتی در خصوص هر شش بعد در ذیل بیان میمؤلفه

زا دستوری و رفتار مانع رفتار حمایتی، رفتار یرفتار مدیر از سه مؤلفهبعد رفتار مدیر:   -الف 

 شود و رفتار مدیر ممکن است باز یا بسته باشد.تشکیل می

 
 های آن:  بعد رفتار مدیران براساس مؤلفه(1)جدول 

 رفتار بسته بعد رفتار باز بعد نوع رفتار مدیر

 حمایتی

 دستوری

 زامانع

 زیاد

 کم

 کم

 کم

 زیاد

 زیاد

 

دهد، از پیشنهادهای ن را در مرکز توجه قرار می: در این حالت مدیر معلما2رفتار حمایتی

مان مرتباً صادقانه قدردانی کرده و دهد، از معلها گوش میمان استقبال کرده و به آنمعل

                                                           
1. Litwin & Stringer 

1. Supportive behavior  
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ای همچنین، مدیران حمایتی به شایستگی حرفه .دهدانتقادات سازنده را نیز مورد توجه قرار می

 ای به آنان دارند. و حرفهشخصی  یت آموزشی احترام گذاشته و عالقههیأ

ی . حتباشند: مدیران با رفتار دستوری، دارای سرپرستی خشک و نزدیک می1رفتار دستوری

 کنند. طور مداوم از نزدیک کنترل میهای معلمان را بهجزئیات فعالیت

بازی،  کند، مدیر کاغذم، در مقابل آنها مانع ایجاد میجای تسهیل کردن کار معلبهرفتار مانع زا: 

های معلّمان تداخل ولیتؤهایی که در مسجلسات اجباری، وظایف روزمره و دیگر درخواست

 کند.نماید را به آنان تحمیل میایجاد می

رفتار همکارانه، رفتار صمیمانه و رفتار تظاهر به اشتغال رفتار  سه مؤلفه: بعد رفتار معلم -ب 

 ممکن است باز یا بسته باشد.معلم را تشکیل می دهند که رفتار معلم نیز 

 
 های آنبعد رفتار معلمان براساس مؤلفه  (:2)جدول 

 رفتار بسته بعد رفتار باز بعد نوع رفتار معلم

 رفتار همکارانه

 رفتار صمیمانه

 رفتار تظاهر به اشتغال

 زیاد

 زیاد

 کم

 کم

 کم

 زیاد

 

مان حمایت میای در بین معلرفهالعمل باز و ح: این گونه رفتار از عمل و عکس2همکاران رفتار

ها با برند، آنت می، از کار کردن با همکاران خود لذخود افتخار کرده یمان به مدرسهکند. معل

 اند. خود احترام قائل یهمکاران خود همدردی و پذیرنده هستند و برای همکاران شایسته

ی قوی و به هم پیوسته یک شبکهی یکننده: این رفتار در بین معلمان منعکس3رفتار صمیمانه

مان همدیگر را خوب شناخته، دوستان شخصی حمایت اجتماعی مابین هیأت آموزشی است. معل

 کنند. طور مرتب با هم ارتباط اجتماعی داشته و از همدیگر قویاً حمایت مییکدیگر بوده، به

ای را ای حرفههنکردن به فعالیتدار نبودن و توجه ا: این نوع رفتار معن4رفتار تظاهر به اشتغال

کشی های غیرسودمند وقتمان فقط با کارهای گروهی یا با ایجاد گروهکند. معلمنعکس می

کرده و دارای اهداف و تمایالت مشترک نیستند. رفتار آنان نسبت به همکاران خود و سازمان، 

 غالباً منفی و انتقادآمیز است.

                                                           
2. Directive behavior 
3. Collegial behavior 

4.  Intimate behavior  

5. Disengaged behavior 
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مدرسه یعنی جو باز در مقابل  در را جو نوع مدیر چهار و معلم دو بعد رفتار حاصل طورکلیبه    

(. 1991)هوی و میسکل،  آوردمی وجودبه مشغولو نیز جو مشغول در مقابل جو غیر جو بسته

 ی،جو چنین در. دهدمی دستور کمتر و کندمی حمایت معلمان از باز، مدیر با جو  مدرسه در

 تصمیمی معلمان مقابل، در و است بوروکراتیک تشریفات از عاری و کنندهتسهیل رهبری رفتار

لم هر دو باز در این حالت رفتار مدیر و مع .دارند مدیرشان با و همدیگر با زیادی همکاری و

کنند نمی حمایت معلمان از که است مدیرانی دارای و دارد قرار باز جو مقابل در بسته است. جو

 صمیمیتی و ندارند همکاری مدیر با نیز معلمان ست.ا دستوری و آمرانه هاآن رهبری سبک و

 مشغول،در جو در این حالت رفتار مدیر و معلم هر دو بسته است.  .شودنمی دیده هاآن بین نیز

 دارد، وجود معلمان به نسبت کمی حمایتگری مدیر رفتار در و دهدمی دستور معلمان به مدیر

 با و است زیاد خودشان بین تصمیمی و کنندمی ریهمکا یکدیگر با بیشتر معلمان حالت این در

در این حالت رفتار مدیر بسته و رفتار معلم باز است. و در نهایت  .ندارند صمیمی ارتباط مدیر

 به کمتر و است معلمان گرحمایت مدیر دارد، قرار مشغول جو مقابل در درست مشغولغیر جو

 صمیمی یکدیگر با نه دارند مدیر با ایارانههمک روابط نه معلمان اما دهدمی دستور ها آن

 هستند که در این حالت رفتار مدیر باز و رفتار معلم بسته است.

به منظور تمایز  1978گرا نخست توسط برنز در سال تئوری رهبری تحول: گراتحول ب( رهبری

کنند و آن میبا زیردستان و پیروان برقرار  بین آن دسته از رهبران که روابط قوی و انگیزشی

اند به وجود بادله یا تعامل برای ایجاد نتایجدسته از رهبرانی که به طور گسترده متمرکز بر م

های بالقوه در پیروان و ارضای دنبال انگیزهگرا، بهرد که یک رهبر تحولبرنز مشخص ک     .آمد

کنند که را برقرار میانگیزشی متقابلی  یگرا، رابطهای باالتر آنان است. رهبران تحولنیازه

)گاردنر و  سویه استو دو  گرا، تعاملییروان را به رهبران تبدیل می کند. بنابراین رهبری تحولپ

 مورد تأکید عنوان روالیرهبری تحولی در تعالی بخشیدن به تغییر، به ی(. نظریه2002ستوگ، 

 (.2014زیمرمن،  چیابرو، اسمیت، وانگ ونظران دیده می شود )از سوی صاحب ،فراگیر

 هبری در زمینه مدیریت آموزشی استهای رگرا یکی از مشهورترین نظریهتحول رهبری    

برمی خود پیروان و همکاران میان را ایعالقه رهبر که افتدمی اتفاق (. آن زمانی2014، 1)بوش

 سازمان بینش ای رسالت از گراتحول رهبر. کنند نگاه جدید دیدگاه یک از را کارشان تا انگیزد

. دهدمی توسعه ها،باالتر فعالیت سطوح برای را پیروان و توانایی همکاران و کندمی ایجاد آگاهی

 به خودشان منافع سویفرا که کندمی تحریک را پیروان و همکاران این نوع رهبری عالوههب

 رهبری مختلف شگران(. پژوه1996، 2برساند )باس و الیوا بهره سازمان به که کنند توجه منافعی

                                                           
1.  Bush 

2. Bass & Avolio 
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و کاربرد ( 2002) 1دلیل شهرت مدل کزس و پوسنرهجا باند که در اینگرا را مطالعه نمودهتحول

( توصیه 2014) و همکاران 2های مختلف از این مدل استفاده شده است. کاپالنآن در سازمان

زامات رفتار هیجانی های شناخت عاطفی )مانند مالحظه و رفتار اخالقی( از الکنند که مهارتمی

 مدیریت است که خیلی با رفتارهای تحولی همبسته است.

و  3در ابتدا شامل چالشی نمودن جریان کزس و پارسنر نظر از گراتحول رهبری هایمؤلفه    

، قوت قلب 5، توانمند کردن دیگران برای کار4وجود آوردن بینش مشترکه فرایند موجود، القا و ب

ها از این سبک لفه های نهایی که از نظر آنبود. در نهایت مؤ 7در مسیر و الگو بودن 6دادن

و  11فردی مالحظات و 10ذهنی ترغیب ،9بخشالهام انگیزش ،8آرمانی نفوذ شامل: ،استخراج شد

 و اعتماد مورد ،دارد را کاریزماتیک رهبر خصوصیات فرد آرمانی، نفوذ در .استقوت قلب دادن 

 کنندمی سعی و شناسندمی مدل و الگو یک عنوان به را او ردستانزی است، دستانزیر تحسین

 ویژگی در .است آرمانی رفتار و آرمانی هایویژگی شامل آرمانی نفوذ. شوند او همانند که

. کنند پیدا باور هدف بودندسترسقابل به تا کندمی ترغیب را کارکنان رهبر، بخشالهام انگیزش

 .هستند بینخوش اهداف بودن دسترس قابل و آینده به نسبت معموالً افراد این

 ترغیب را پیروان گونه رهبران، این. انگیزدمی بر را کارکنان ذهنی، ترغیب در گراتحول رهبر    

 خالقانه مسائل، حل در و دهند قرار بررسی مورد مختلف زوایای از را مشکالت که کنندمی

 یعنی کند،می برآورده را زیردستان احساسی نیازهای رهبر نیز فردی مالحظات کنند. در برخورد

 به رسیدن برای که هاییمهارت تا کندمی کمک هاآن به و دهدمی تشخیص را افراد نیازهای

 را ایمالحظه قابل زمان است ممکن رهبران این. دهند پرورش را دارند الزم مشخص هدف

های هبران برای دستیابی به موفقیتکنند. در قوت قلب دادن ر تعلیم و دادن پرورش صرف

ها پاداش داده و باعث افزایش انگیزه سازمانی با شناسایی عملکردهای موفق کارکنان به آن

 شوند.کاریشان می

 شود:در ادامه به برخی از تحقیقات انجام شده مرتبط در این زمینه نیز اشاره می

                                                           
1. Kouzes & Posner 

2. Kaplan 

3. Challemging the process 

4. Inspiring a shared vision 

5. Enabling others to act 

6. Encouraging the heart 

7. Modeling the way 

8. Idealized influence 

9. Inspirational motivation 

10. Intellectual stimulation 

11. Individualized consideration 
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 با جو بودن باز است معتقد ،مدارس سازمانی جو مورد در پژوهشی ( در1965آندریوز )    

هارتلی و . دارد مثبتی ارتباط مدرسه اثربخشی میزان نیز و گیریتصمیم در معلمان مشارکت

 که دادند انجام مدرسه جو و مدیر هایمشخصه میان روابط با رابطه در ( تحقیقی1972هوی )

 به اعتماد دارای تر،قوی ه،بست مدارس با مقایسه در باز مدارس مدیران دهدمی نشان آن نتایج

 در مدیران این نظر زیر که معلمانی عالوهبه. هستند مطلع و اجتماعی بشاش، بیشتر، نفس

 بیان شانمدرسه و خود اثربخشی به نسبت را بیشتری نفس به اعتماد کنندمی کار باز مدارس

 در( 1375) رهادیف .باشندمی وفاداری و رضایتمند معلمان دارای مدیرانی چنین. کنندمی

 جو تا هستند باز جو دارای بیشتر مدارس که داد نشان مدارس سازمانی جو زمینه در پژوهشی

 آن نتایج. دادند انجام پژوهشی گراتحول رهبری یزمینه در( 1388) همکاران و چالشتری .بسته

شود. می مانساز بر انتظار مافوق کوشش و تالش باعث گراتحول رهبران که بود این از حاکی

 در مهمی نقش آفرین،تحول رهبری رفتارهای که کنندمی بیان( 1393) پاشازاده و خورشید

 سازمانی، یادگیری قابلیت یتوسعه و دنکر عمل هوشمندانه برای سازمان، قابلیت گیریشکل

 یزآمموفقیت کاربرد و تولید که دارند تصمیماتی اتخاذ برای مناسب محیطی ایجاد یوسیلههب

تحول رهبری که گرفتند نتیجه( 1394) بردبار و تاجی .بخشندمی ارتقا سازمان در را دانش

 مـورد دانشـگاه، کارکنـان چـابکی بـر مـؤثر عوامـل و هـاشرطپیش از یکی عنوانبه آفرین

 باعـث دانشـگاه، در آفـرینتحـول رهبـری وجـود اسـاس ایـن بـر کـه گرفـت قـرار شناسـایی

 چابکی نتیجه در و پذیرریسک و نوآورانـه رفتارهـای تسـهیل و پـروریایـده خالقیـت، ـروزب

 مدارس در سازمانی جو یمقایسه با رابطه در خود تحقیق در( 1378) مقدسی .شودمی کارکنان

 بسته یا باز به بستگی معلمان عملکرد افزایش یا و کاهش که داردمی بیان انتفاعی غیر و دولتی

  .دارد وجود مدارس عملکرد و سازمانی جو بین داریمعنی تعامل و است داشته مدارس جو بودن

 و مدیران تحولی رهبری سبک بین رابطه یزمینه در پژوهشی( 1389) طالبیشاه مظلومی،

 یکلیه و مدیران تحولی رهبری سبک بین که داد نشان آن نتایج .دادند انجام سازمانی سالمت

 دارد.  وجود معناداری یرابطه ابتدایی مدارس سازمانی المتس هایشاخص

 و دارند پیروان بر که نفوذی با گراتحول رهبران توان استنباط نمود کهکلی میطوربه    

 هاآن .شوندسازمانی می جو در مثبت تغییرات ایجاد سبب کنندمی القا هاآن به که را باورهایی

 یکنند که به نوبهمی ایجاد سازمان در را نوآورانه یوجو شده پیروان در خالقیت ایجاد سبب

تا با در  است آن بر پژوهشگر بنابراین،شود. خود سبب موفقیت سازمان در تحقق اهدافش می

 با گراتحول رهبری سبک ابعاد بین رابطه تبیین -1پژوهش خود یعنی:  هدافنظر داشتن ا

به  ،گراتحول رهبری ابعاد راه از مدرسه ازمانیس جو بینیپیش -2مدرسه و  جو هایمؤلفه

 های زیر پاسخ دهد: سئوال
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 الهام انگیزش ذهنی، ترغیب آرمانی، نفوذ) مدیر گرایتحول رهبری سبک هایمؤلفه بین آیا -1

از  ()رفتارهای مدیر و  معلم مدرسهجو  هایمؤلفه با( و قوت قلب دادن فردی مالحظات بخش،

  دارد؟ وجود باطارت دیدگاه معلمان

 کنندهبینیپیش عامل بهترین( رفتارهای مدیر و معلم) مدرسه جو هاییک از مؤلفهکدام -2

 ؟است گراتحول رهبری سبک

 ذهنی، ترغیب آرمانی، نفوذ)مدیران  گرایتحول رهبری سبک هایمؤلفه یک ازکدام -3 

 جو کنندهبینیپیش عامل بهترین( فردی و قوت قلب دادن مالحظات بخش، الهام انگیزش

 ؟ است مدرسه

 

 پژوهش شناسیروش

ای که در آن با جو مدرسه گرای مدیر مدرسهسبک رهبری تحول یچون نظر معلمان در زمینه

لذا روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی  ،شودکنند، سنجیده میتدریس می

مدرسه ( شهر سقز در سال  18 )جمعاً خترانهمدارس ابتدایی د یآماری کلیه یجامعهاست. 

 5می باشد که نمونه هم برابر همان جامعه در نظر گرفته شد. از هر مدرسه  91-92تحصیلی 

ها صورت حضوری به آنهها بو پرسشنامه عنوان نمونه انتخاب گردیدصورت تصادفی بهمعلم به

ها درصد( از آن90نفر )بیشتر از  83نفر از معلمان تعداد  90از مجموع  تحویل داده شد.

  ها را باز گرداندند.پرسشنامه

مقطع ابتدایی هوی استفاده شد.  یمدرسه توصیف جو مدرسه از پرسشنامه برای سنجش جو    

)همکارانه،  زا( و رفتار معلم)حمایتی، دستوری و مانع این پرسشنامه دارای دو بعد رفتار مدیر

طیف چهار  یک در لیکرت مقیاس صورتبه ها نیزصمیمانه و تظاهر به اشتغال( است. طیف گویه

( تحقیقات و 1997ها( بود. هوی و تارتر )وقتاوقات، اغلب و خیلیندرت، گاهیای )بهدرجه

جو سازمانی  ی. پایایی پرسشنامه1اندهایی را برای تأیید روایی این پرسشنامه انجام دادهتحلیل

در پژوهش  .2ارزشیابی شده است %90های رفتار معلم و مدیر در سطح باالی به تفکیک مؤلفه

سازمانی جو  یپایایی پرسشنامهمعلمان،  نفر از 30مقدماتی در بین  یدر یک مطالعهنیز حاضر 

گرا برای سنجش سبک رهبری تحولمحاسبه شده است.  %83با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

)نفوذ آرمانی، انگیزش الهام  یاز پرسشنامه کزس و پوسنر استفاده شده که دارای پنج مؤلفه

صورت مقیاس ها بهبخش، ترغیب ذهنی، مالحظات فردی و قوت قلب دادن( است. طیف گویه

. پرسشنامه است( هاوقتاوقات، اغلب و خیلیندرت، گاهیبهای )لیکرت در یک طیف چهار درجه

                                                           
1. http://www.waynekhoy.com  
2. http://www.waynekhoy.com 
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های های زیادی مقایسه شده و در ارزیابیگرای کزس و پوسنر با پرسشنامههبری تحولسبک ر

برای  .است گرا انتخاب شدهعنوان بهترین پرسشنامه سنجش سبک رهبری تحولانجام شده به

گرا این پرسشنامه با دریافت ابزار سنجش سبک رهبری تحول 18از مثال در یک ارزیابی 

خاطر دقیق و ساده بودن ابزار به انتخاب شد که این انتخابنوان بهترین ابزار عباالترین امتیاز به

( مورد 2005)1اسکرینبر یروایی این پرسشنامه در مطالعه (.2003کزس و پوسنر، ) بوده است

کزس و ) ارزیابی شده است ٪85یید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه در سطح  باالتر ازتأ

گرا سبک رهبری تحول یپایایی پرسشنامه ،مقدماتی این پژوهش یالعهدر مط (.2003پوسنر، 

ها از آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف ده است. برای تجزیه و تحلیل دادهارزیابی ش ٪95نیز 

ها از آزمون معیار استفاده شده و برای آزمون کردن سؤاالت نیز با توجه به نرمال بودن داده

استفاده  20نسخه  spssافزار آماری گانه با استفاده از نرمرگرسیون چندو  همبستگی پیرسون

 گردید.

 

 هایافته

آنها  %83صورتی است که بیشتر از هکاری مدیران در مدارس مورد مطالعه ب وضعیت سابقه

است.  به لحاظ مدرک  %57کاری بیست سال به باال دارند و این نسبت در بین معلمان  یسابقه

این  (.3 )جدول است %45ر و این نسبت برای معلمان باالت و لیسانس %89نیز مدیران تحصیلی 

باال زمینه را برای اعتبار بخشیدن در قضاوت معلمان و بازتاب رفتار رهبری  یمیزان سابقه

 مدیران فراهم می سازد.

 
 رک تحصیلیتوزیع فراوانی مدیران و معلمان مقطع ابتدایی برحسب سابقه کار و مد (:3) جدول

   مدیران   معلمان 

  درصد فراوانی درصد فراوانی )به سال( سابقه کار

5-1 7 4/8 0 0  

10-6 2 4/2 0 0  

15-11 3 6/3 1 6/5  

20-16 23 7/27 2 1/11  

21-25 43 8/51 13 2/72  

26-30 5 6 2 1/11  

  100 18 100 83 مجموع

                                                           
1. Scribner 
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 درصد فراوانی مدرک تحصیلی

 1/11 2 انسمدیر زیر لیس

 9/88 16 مدیر لیسانس و باالتر

 100 18 جمع

 9/34 29 معلم زیر لیسانس

 1/65 54 معلم لیسانس و باالتر

 100 83 جمع

 

 مدیر گرایتحول رهبری سبک هایمؤلفه بین نخست: آیا در مدارس ابتدایی دخترانه پرسش

 هایمؤلفه با( ردی و قوت قلب دادنف بخش، مالحظاتالهام انگیزش ذهنی، ترغیب آرمانی، نفوذ)

 دارد؟ وجود ارتباط اه معلمانگاز دید (رفتارهای مدیر و معلم) مدرسه جو
برای بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج     

ارائه  4 گرا و جو مدرسه در جدول شمارهضرایب همبستگی بین متغیرهای سبک رهبری تحول

ارائه شده است.  5 شماره ها در جدولهای آنشده است و نتایج ضرایب همبستگی بین مؤلفه

دو متغیر جو مدرسه )نمره کل( و سبک رهبری )نمره ، 4ایج ارائه شده در جدول شماره طبق نت

 (.=0001/0pو  =75/0rداری داشتند )اکل( با هم همبستگی مستقیم و معن

گرا با های سبک رهبری تحول(  همه مؤلفه5ماتریس همبستگی )جدول های براساس یافته    

های دو متغیر جو مدرسه ارتباط معنادار و مستقیمی دارند. بیشترین میزان همبستگی در مؤلفه

گرا بخش از سبک رهبری تحولدیر از جو مدرسه با انگیزش الهامبین مؤلفه رفتار حمایتی م

 (. 81/0) است
 گرای مدیران با جو سازمانی گی بین دو متغیر رهبری تحول: همبست(4)جدول 

 مدرسه از دید معلمان

 نتیجه آزمون ضریب همبستگی بین دو متغیر

 R = 0/75 گرای مدیران با جو سازمانی مدرسهسبک رهبری تحول
P = 0/0001 

 

 

ران از گرای مدیهای جو مدرسه و سبک رهبری تحولبین مؤلفه همبستگی ماتریس (:5) جدول

 دید معلمان
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

           1 نفوذ آرمانی

          1 *90/0 انگیزش الهامی
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         1 *85/0 *83/0 ترغیب ذهنی

        1 *72/0 *80/0 *77/0 مالحظات فردی

       1 *75/0 *79/0 *79/0 *80/0 قوت قلب

      1 *79/0 *79/0 *79/0 *81/0 *79/0 رفتار حمایتی

     1 *60/0 *59/0 *61/0 *60/0 *59/0 *57/0 رفتار دستوری

    1 13/0 08/0 07/0 -01/0 -03/0 -01/0 -01/0 زارفتار مانع

   1 -004/0 *39/0 *56/0 *52/0 *53/0 *53/0 *58/0 *55/0 رفتار همکارانه

  1 *35/0 17/0 *30/0 *43/0 *43/0 *41/0 *51/0 *40/0 *42/0 رفتار صمیمانه

 بهرفتار تظاهر 

 اشتغال

27/0-
* 

33/0-
* 

12/0- 27/0-
* 

21/0-
* 

15/0- 06/0- 41/0* 18/0- 27/0* 1 

 

بینیپیش عامل )رفتارهای مدیر و معلم( بهترین مدرسه جو هاییک از مؤلفه کدام دوم: پرسش

  ؟است گرا در مدارس ابتدایی دخترانهتحول رهبری سبک یکننده

 مدرسه جو هایمؤلفه توسط رهبری سبک واریانس از مقدار چه که این بررسی منظوربه    

 متغیر عنوانبه رهبری سبک منظوربدین. شد استفاده همزمان رگرسیون روش از شود،می تبیین

 .شدند رگرسیون مدل وارد بینپیش متغیر عنوانبه مدرسه جو و مالک
 

های مؤلفه براساس گرا تحول رهبری سبک بینیپیش نهمزما رگرسیون تحلیل نتایج (:6)جدول 

 مدرسه جو

 الگو
 

 متغیرهای پیش بین

 
R 
 

 
2R 

 

تعدیل 

 2Rشده 

 
F 

خطای 

استاندارد 

 برآورد

 

سطح 

 معناداری

 همزمان

رفتار  ،رفتارحمایتی

رفتار صمیمانه،  همکارانه،

رفتار تظاهر  ،زارفتار مانع

 به اشتغال

913/0 

 

834/0 

 

 

821/0 

 

 

36/6 

 

 

38/7 

 

 

001/0 

 

     

 001/0 معناداری با و 913/0 با برابر چندگانه همبستگی ضریب ،6 یشماره جدول طبق    

 است، 05/0 از کمتر معناداری سطح کهاین به توجه با و آمد دستهب( 606/63 با برابر F آزمون)

 است. معنادار جو مدرسه روی از گرارهبری تحول سبک بینیپیش

 گرارهبری تحول سبک بینیپیش در مدرسه جو هایلفهؤم رگرسیون ضرایب :(7) جدول

 ضرایب استاندار شده ضرایب استاندارد نشده متغیرهای پیش بین
t P 

Β SE B 
 0001/0 24/4 8/1 42/0 44/0 رفتار حمایتی
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 مدل وارد دستوری( رفتار جزبه) مدرسه جو یهامؤلفه تمامی ،7 یطبق جدول شماره    

. کنند یینتب را رهبری سبک متغیر واریانس از 83/0 توانستند هامؤلفه این شدند و رگرسیونی

 رگرسیون معادله دیگر عبارت ، به83/0 برابر تعیین ضریب و بود =91/0R برابر رگرسیون ضریب

 تبیین گرا راتحول رهبری سبک واریانس از( 0R2=/83) درصد 83 تواندمی هامؤلفه این حاوی

 تاندارداس ضریب که داد نشان رگرسیون ضریب از استفاده با تردقیق هایبررسی همچنین نماید.

 سبک بینیپیش در صمیمانه و همکارانه رفتار جزبه مدرسه جو هایمؤلفه تمامی رگرسیون

کننده با بینیپیش یترین مؤلفهبود که قوی معنادار و توجه قابل مدیران گرایرهبری تحول

 .استتوجه به ضریب بتا رفتار حمایتی 

بینیپیش عامل بهترین مدیران گرایتحول رهبری سبک هاییک از مؤلفهکدام: سوم پرسش

 ؟است در مدارس ابتدایی دخترانه جو کننده

 های سبک رهبری مؤلفه توسط جو مدرسه واریانس از مقدار چه کهاین بررسی منظوربه    

 متغیر عنوانبه جو مدرسه منظور بدین. شد استفاده همزمان رگرسیون روش از شود،می تبیین

 .شدند رگرسیون مدل وارد بین پیش عنوان متغیرهب سبک رهبری و مالک

 

 

 

 

 

 

 

 
 رهبری سبک براساس مدرسه بینی جوپیش همزمان رگرسیون تحلیل نتایج (:8) جدول

 گرای مدیران مدرسهتحول

 R 2R بینمتغیرهای پیش الگو

R2  
تعدیل 

 شده
F 

خطای استاندارد 

 برآورد

سطح 

 معناداری

 5/0 -64/0 -25/0 -38/0 -04/0 همکارانهفتار ر

 7/0 14/3 77/0 24/0 18/0 رفتار صمیمانه

 0001/0 -26/4 -2 47/0 -27/0 رفتار تظاهر به اشتغال

 04/0 -05/2 -94/0 46/0 -12/0 رفتار مانع زا
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 همزمان

نفوذ آرمانی، انگیزش 

بخش، ترغیب هامال

مالحظات  ،ذهنی

 فردی، قوت قلب

774/0 598/0 572/0 941/22 79/8 001/0 

 

 001/0 معناداری با و 774/0 با برابر چندگانه همبستگی ضریب ،8 یشماره جدول طبق    

 ،است 05/0 از کمتر معناداری سطح کهاین به توجه با و آمد دستهب( 941/22 با برابر F آزمون)

 گرا معنادار است.سبک رهبری تحول روی از جو بینیپیش هدر نتیج

 
 جو مدرسه بینیپیش گرای مدیر درسبک رهبری تحول هایمؤلفه رگرسیون ضرایب  :(9) جدول

 ضرایب استاندار شده ضرایب استاندارد نشده بینمتغیرهای پیش
t P 

Β SE B 
 657/0 446/0 509/0 140/1 14/0 نفوذ آرمانی

 068/0 851/1 829/1 988/0 54/0 ذهنیترغیب 

 110/0 615/1 611/1 998/0 36/0 مالحظات فردی

 170/0 387/1 132/1 816/0 33/0 قوت قلب دادن

 -391/0 663/0 -50/0 رهبری کل
589/0

- 
557/0 

 

 ،بخشانگیزش الهام جز به گراهای سبک رهبری تحولمؤلفه تمامی ،9 طبق جدول شماره    

 تبیین را جو مدرسه متغیر واریانس از 52/0 توانستند هامؤلفه این و شدند رگرسیونی مدل وارد

 یمعادله دیگر عبارت به. 52/0 برابر تعیین ضریب و بود =77/0R برابر رگرسیون ضریب. کنند

 تبیین را جو مدرسه واریانس از( 2R=52/0) درصد 52 تواندمی هامؤلفه این حاوی رگرسیون

 استاندارد ضریب که داد نشان رگرسیون ضریب از استفاده با تردقیق هایبررسی نهمچنی. نماید

که با توجه به  است معنادار و توجه قابل گرادر سبک رهبری تحول ترغیب ذهنی رگرسیون

 .استجو مدرسه نیز  یکنندهبینیی پیشترین مؤلفهضریب بتا قوی

 گیریبحث و نتیجه

گرای مدیران با جو سبک رهبری تحول یبررسی رابطه ،هش حاضرهدف پژو کهبا توجه به این

گرا و دهد که بین سبک رهبری تحولبود، نتایج ضریب همبستگی نشان میسازمانی مدارس 

رهبری تحولیعنی هر چه میزان سبک  .داری وجود داردی مستقیم و معنیجو سازمانی رابطه
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ها در خصوص رهبری در ادبیات تحقیق ویژگی تر است.گرای مدیر بیشتر باشد جو مدرسه باز

 صورت زیر اشاره شد:هثر و جو باز در مدرسه بگرای مؤتحول

به را او زیردستاناست.  دستانزیر تحسین و اعتماد مورد ،گرا، فرد رهبررهبری تحول در    

می رغیبت را کارکنان رهبر،. شوند او همانند که کنندمی سعی و شناسندمی الگو یک عنوان

 گراتحول رهبر. هستند بینخوش اهداف بودن .دسترسقابل و آینده به نسبت معموالً افراد کند.

 حل در و دهند قرار بررسی مورد مختلف زوایای از را مشکالت که کندترغیب می را پیروان

 ییعن کند،می برآورده را دستانزیر احساسی نیازهای کنند. رهبر برخورد خالقانه مسائل،

 به رسیدن برای که هاییمهارت تا کندمی کمک هاآن به و دهدمی تشخیص را افراد نیازهای

رهبران به عملکردهای موفق کارکنان پاداش داده و . دهند پرورش را دارند الزم مشخص هدف

 پیروان بر که نفوذی با گراتحول رهبران کلی طور شوند. بهکاریشان می یباعث افزایش انگیزه

 سبب و کنندمی فراهم اهداف تحقق را برای زمینه ،کنندمی القا هاآن به که را باورهایی و نددار

عالوه جو مدرسه از نظر هوی و همکاران بر هشوند. بسازمانی می جو در مثبت تغییرات ایجاد

(  2 ا وزرفتار دستوری، و رفتار مانعهای رفتار حمایتی، رفتار مدیر با مؤلفه( 1اساس دو بعد 

اشتغال نظام یافته است.  به تظاهر و رفتار صمیمانه همکارانه، رفتار های رفتارلفهرفتار معلم با مؤ

دهد، از ها گوش میمدیر از پیشنهادهای معلمان استقبال کرده و به آندر حالت رفتار حمایتی، 

دهد. همچنین قرار میمان مرتباً صادقانه قدردانی کرده و انتقادات سازنده را نیز مورد توجه معل

وجود آمدن هب ،های بارز رفتار صمیمانهویژگی ای آنان احترام می گذارد. ازبه شایستگی حرفه

از مفاهیم کنند. از همدیگر حمایت میو به هم پیوسته بین معلمان است که قوی  ییک شبکه

 استنباط است. ضمناً  تا حد زیادی قابلگرا با جو مشغول و باز لثر تحومذکور ارتباط رهبری مؤ

 بیدختی و پرورش (.1389) طالبیمظلومی و شاههای این پژوهش با نتایج تحقیقات یافته

شان در مورد سبک رهبری و جو سازمانی و سالمت ( که مضمون1386نسب )( و تقی1387)

 سازمانی می باشد، همسو است.

هبری رسبک  یکنندهبینیپیشی لفهن چندگانه نیز نشان داد بهترین مؤنتایج رگرسیو    

از واریانس  ٪83کلی جو سازمانی طوربهانی، رفتار حمایتی مدیر است. گرا از روی جو سازمتحول

 ،44/0ها رفتار حمایتی مدیر با بتای کند. از میان این مؤلفهگرا را تبیین میسبک رهبری تحول

یعنی  ،ابتدایی یحمایتی مدیر مدرسهار توان از روی رفتعبارت دیگر میهب د.بیشترین وزن را دار

دهد، ها گوش میمان استقبال کرده و به آنمدیر مدرسه از پیشنهادهای معلوضعیتی که در آن 

دهد و به مان مرتبًا و صادقانه قدردانی کرده و انتقادات سازنده را نیز مورد توجه قرار میاز معل

( از نسبت واریانس مذکور 44/0زیادی )بتایگذارد تا حد ای آنان احترام میشایستگی حرفه

گرا بودن مدیر بینی کرد. تحولی ابتدایی را پیشگرا بودن مدیر مدرسهمیزان شرایط تحول
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 او معلمان است، معلمان تحسین و اعتماد ابتدایی یعنی شرایطی که در آن مدیر مورد یمدرسه

 بینخوش اهداف بودندسترسقابل و دهآین به نسبت و معلمان شناسندمی الگو یک عنوانبه را

 دهند قرار بررسی مورد مختلف زوایای از را مشکالت که کندمی ترغیب را مدیر معلمان. هستند

 به و دهدمی تشخیص را معلمان احساسی نیازهای کنند. مدیر برخورد خالقانه مسائل، حل در و

 پرورش دارند، الزم مشخص هدف به رسیدن برای که هاییمهارت تا کندمی کمک معلمان

پاداش داده و باعث افزایش انگیزه کاریشان  های موفق معلمانمدیر مدرسه به عملکرد. دهند

 القا هاآن به که را باورهایی و دارد معلمان بر که نفوذی با گراتحول مدیر کلیطورشود. بهمی

 جو در مثبت تغییرات یجادا سبب و کندمی مدرسه فراهم اهداف تحقق برایرا  زمینه کندمی

شود معلمان به رفتار حمایتی مدیر در مدرسه سبب می شود. در مجموع،سازمانی مدرسه می

چون مدیر در مدرسه به پیشنهادات معلمان گوش کرده و آنان را  ،مدیر اعتماد داشته باشند

ل توانایی ایجاد یبه همین دل .در نتیجه نفوذ زیادی در معلمان دارد .مورد توجه قرار می دهد

 (.1375فرهادی ) هایداشت. این نتیجه با نتایج پژوهش خواهدرا در سازمان  تغییرات مثبت

 یرابطه وجود که در آن( 1389) طالبیشاه مظلومی، ( و1388همکاران ) مرادی چالشتری و

کید مورد تأ ابتدایی مدارس سازمانی سالمت هایشاخص و مدیران تحولی رهبری بین معناداری

 هم جهت است.  ه است،قرار گرفت

کند. همچنین از واریانس جو سازمانی مدرسه را تبیین می ٪52گرا سبک رهبری تحول    

جو سازمانی مدرسه  یکنندهبینیگرا پیشترغیب ذهنی در متغیر سبک رهبری تحول یلفهمؤ

 ترغیب را معلمان مدرسه مدیر ذهنی، ترغیب . دراست( از واریانس تبیین شده /54)با وزن بتای 

 خالقانه مسائل، حل در و دهند قرار بررسی مورد مختلف زوایای از را مشکالت که کندمی

رس ابتدایی با سطح کنند. مضمون این گفته آن است که جنبه ترغیب ذهنی مدیر مدا برخورد

روشن شده  تحقیقات نیزمناسبی برای جو باز و مشغول باشد. در  کنندهبینیباال عامل پیش

 ی مثبت دارددرونی معلمان رابطه یبینی با رفتار شهروندی و مبتنی بر انگیزهاست که خوش

های (. شاید دلیل این امر در اشتراک لزوم فضای باز و مبتنی بر انگیزه2014، 1)شوابسکی

ا ترغیب ذهنی ب یلفهچندوجهی دیدن مسائل مدرسه در مؤ که برای برخورد خالقانه و ،درونی

و سازمانی آید که ابعاد جکلی از مباحث مذکور چنین بر میطورهجو باز و مشغول باشد. ب

های جو سازمانی ان مدارس ارتباط دارد. از میان مؤلفههای رفتار مدیرمدارس ابتدایی با جنبه

ی رهبری مدیران هالفهحمایتی مدیر و همچنین از میان مؤ رفتار یلفهمدارس ابتدایی، مؤ

 ای دارند.نقش برجسته ترغیب ذهنی یلفهمؤ

                                                           
1. Schwabsky 
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ویژه تصمیمهشود که عوامل اجرایی مدارس بپیشنهاد می ،های پژوهشاساس یافتهبر    

بخشی اثرو مدیران مدارس ابتدایی به رابطه دو سویه جو سازمانی و رهبری در جهت  گیرندگان

یب ذهنی توجه داشته باشند. های رفتار حمایتی مدیران و ترغلفهه ویژه به مؤمدیریت مدارس ب

، لذا آوری شده محدود به مدارس دخترانه ابتدایی شهر سقز استهای جمعجا که دادهاز آن

شود متغیرهای جو و رهبری با متغیرهای ، پیشنهاد میپذیری نتایجضمن احتیاط در تعمیم

ری آما در جامعهآموز و معلم عملکردی مدارس مانند عملکرد تحصیلی و نیز سطح انگیزه دانش

 شود. تری بررسیبزرگ
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بررسی رابطه جو سازمانی با سبک رهبری مدیران و ، (1387امین بیدختی، علی اکبر؛ پرورش، پروانه )

 (.25-41) :(4)4، های تازه در علوم تربیتیاندیشه آثار آن بر معلمان مدارس ابتدایی، 

 انسانی، منابع چابکی و آفرین تحول رهبری رابطه بررسی ،(1394) رضاغالم بردبار، و زهرا تاجی،

 (.153-178) :(2)7 ،انسانی منابع مدیریت هایپژوهش
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بررسی رابطه سبک مدیریت با سالمت سازمانی در مدارس متوسطه  ،(1386تقی نسب، اصغر )

 ان.شگاه شهید بهشتی تهرندا، ارشدنامه کارشناسیشهرستان رباط کریم، پایان

بررسی رابطه جو سازمانی و بیگانگی از کار معلمان مدارس ابتدایی شهر  ،(1378طبا، هایده )توکلی
 ارشد، دانشگاه تهران.نامه کارشناسی، پایانتهران

 سازمانی یادگیری قابلیت بر آفرین تحول رهبری سبک اثر ،(1393عاطفه ) پاشازاده، صدیقه؛ خورشید،

 .1 - 28 :(1)6، تحول مدیریت نامهپژوهشسازمانی،  هوش میانجی نقش مالحظه با
 هاینگرش بر مدیران آفرین تحول رهبری تأثیر بررسی، (1393) سلیمان احمدزاده، سنجر؛ سالجقه،

 .72 - 90: 12 ،تحول مدیریت نامهپژوهش ،سازمانی هویت میانجی نقش با دبیران شغلی

 شهروندی رفتار و آفرین تحول رهبری بین طهراب بررسی ،(1396) پرویز خلیلی، سامره؛ شجاعی،

 ،سازمانی فرهنگ مدیریت اهداف، شفافیت و عمومی خدمات انگیزه نقش بر کیدتأ با سازمانی
15(1): 116-93 

 دانشگاهی. جهاد: چاپ اول، مشهد ،آموزشی مدیریت ،(1373شیرازی، علی )

 ،وپرورشآموزش، مدیریت در رشوپروآموزشارزشیابی کارکنان آموزشی در  ،(1373صافی، احمد )
 پرورش.وی انسانــی وزارت آموزشتهران: معاونت تامین و تربیت نیرو

 : امیرکبیر.تهران ،اوّل ، چاپو رفتار سازمانی انسانی روابط ،(1378)، مصطفی عسگریان

 (.3-17) (.20)5 ،وپرورشآموزش در مدیریت ،مدرسه سازمانی جو ،(1377) علی بند، عالقه

نوشهر براساس مدل هالیپن و مطالعه و بررسی جوّ سازمانی مدارس راهنمایی  ،(1375فرهادی، سعید )

 ، دانشگاه اصفهان.ارشدنامه کارشناسیپایان، کرافت

 چاپ اول، تهران: ابجد. ،مدیریت آموزشی ،(1375قرائی مقدم، امان )

سسه ؤم، تهران: ژاد پاریزی؛ مینو سلسلهن، ترجمه مهدی ایرانرهبری تحول، (1384) .کاتر، جان. پی

 تحقیقات و آموزش مدیریت.

نژاد، انوشیروان و جعفری، مرادی چالشتری، محمدرضا؛ حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، سید نصراله؛ کاظمی

گرا با عدالت سازمانی و ارائه مدل در عملگرا و های رهبری تحولرابطه سبک ،(1388اکرم )

 .74-96 :(2)5 ، مدیریت ورزشی،ری اسالمی ایرانسازمان تربیت بدنی جمهو

ت سازمانی ین سبک رهبری تحولی مدیران و سالمرابطه ب ،(1389شاه طالبی، بدری ) و مظلومی، پریسا

 :(25)1، برنامه درسی –دانش و پژوهش در علوم تربیتی ، دارس ابتدایی دخترانه شهر اصفهانم

167-152. 

ایسه جوّ سازمانی مدارس ابتدایی دولتی و غیرانتفاعی شهر اراک، بررسی و مق، (1375مقدسی، رحیم )

 ، دانشگاه عالمه طباطبایی.ارشدنامه کارشناسیپایان

، ترجمه حسین شکرکن، تهران: ها، زمینه رفتار سازمانیمردم در سازمان ،(1377) .میچل، ترنس. آر

 رشد.

 دوم، تهران: رامین. ، چاپرهبری و مدیریت آموزشی، (1373محمد )میرکمالی، سید
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، ترجمه: میرمحمد تئوری تحقیق و عمل مدیریت آموزشی، (1387هوی، وین، ک؛ میسکل، سیسیل )
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