
Journal of School Administration علمی پژوهشی مدیریت مدرسه فصلنامه 

Vol 8, No 4, Winter 2020  1399زمستان  – چهارمشماره  – هشتمدوره 
 

 مدارس مدیران برای اصیل رهبری مطلوب مدل طراحی

  4منی مهموییحسین مؤ ،3مهدی زیرک ،2 احمد اکبری ،1پوررضا عباسمحمد

 21/05/1399دریافت مقاله: 

 01/09/1399پذیرش مقاله: 

 
 

 

Received: 11/08/2020  

Accepted: 21/11/2020  

 چکیده
 و در یفیک یمحتوا لیتحل ،یفی( و راهبرد پژوهش در بخش کیکم -یفی)ک یمتوال یروش پژوهش اکتشاف

 تیریمدۀ رشت تاداناسنفر از  13 ،یفیکنندگان در بخش ک. مشارکتشد لحاظ یشیمایپ ،یبخش کم

 و زشآموۀ دارا رانیتمام مد ،یو در قسمت کم شده هدفمند انتخاب یریگبودند که با روش نمونه یآموزش

. ابزار ندشد نتخابنفر ا 132تعداد   یاخوشه یریگنفر بودند که با روش نمونه 716پرورش کشور به تعداد 
. دبوخته محقق سا ۀنامپرسش یو در بخش کم افتهیساختارمهیمصاحبه ن یفیاطالعات در بخش ک یگردآور

 شده میتنظ یادرجهپنج کرتیل فیاست که بر اساس ط هیگو 45مؤلفه و  11پژوهش شامل  ۀنامپرسش

 در بخش و یو انتخاب یباز، محور یکدگذار ،یفیمصاحبه در بخش ک یهاداده لیتحل و هیاست. روش تجز

بخش  یهاافتهیشده است.  انتخاب smart pls 3 افزاربا استفاده از نرم یتأیید یعامل لیآزمون تحل یکم

ارکت، مش ۀیروح ق،یعم ۀتعهد، جاذب ،ییگرابرون ،یریپذانعطاف ،یبخشالهام، از جمله: مؤلفه 11شامل یفیک

 لیتحل جیابود. نت انداز مشترکو چشم یانداز اخالقپردازش متوازن اطالعات، چشم ،یهمدل ،یارتباط تیشفاف

جه به گفت که تو توانیم جیاست. با توجه به نتا لیاص یاز برازش مطلوب مدل رهبر یحاک یدییتأ یعامل

رس مدا انریمد نیدر ب لیاص یرهبر ۀو توسع تیدر تقو تواندیپژوهش م نیدر ا شده ییشناسا ۀمؤلف 11

 اثرگذار باشد.
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 مقدمه
 و تغییار اسات. اجتمااعی یهاانظام ترینیچیدهپ و ینتربزرگ ازحق  پرورش به و آموزش نظام

 جامعاۀ در و کناونی جهاان در آن متعادد یهانقش وها رسالت به توجه با نظام، این در نوآوری

 نقاش راساتا ایان در(. (Safi, 2004اسات  ضروری و حیاتی امری تغییر، این موانع رفع و ایران

 شاودیم محسوب سازمان رکن بهترین رهبری. است مهم و پررنگ بسیار سازمان این در رهبری

  موفقیات یتنها در و آن کاهش یا و کارکنان باالی عملکرد مشوق خود یرفتارها با تواندیم که

 باا مارتب  عملکردی و اخالق یهاچالش یطورکلبه(. (Kiersch, 2012شود  سازمان شکست یا

 اسات سااخته آشکار را رهبری نوین رویکرد یك به نیاز کار، محی  بغرنج شرای  و فعلی شرای 

(Chao, Ronald & Shanshan, 2018.) یشناساموازات روانباه رهباری ناوین سابك ایان 

 مطار  رهباری مثبات سبك یكعنوان  به و رهبری به مربوط یهابحث تکمیل در وگرا مثبت

 ,Karimi, Bashlideh & Hashemi) شاودیم یااد اصیل رهبریعنوان  به آن از که استشده 

 در زماان کاه اسات یریگمیتصامایان  ناو  و یریگمیتصام رهبر، مهم فیوظا از یکی (.2019

 کاه است رهبر یریگمیتصم نو  درواقع. کندیم فایا رهبر یهامیتصم در یمهم نقش ،دسترس

 (Asghari., Yazdkhasty.,& Madani2019).  دهد شکل تواندیم را او یرهبر سبك

 و رفتاار خاود افکاار چگاونگی از و رسایده یخودشناس به که هستند افرادی اصیل رهبران

 کساانی چاه داننادیم کاه هساتند افرادیها آن (.Alvesson & Einola, 2019)دارند  یآگاه

و  داناش باه اخالقای -ارزشایانداز و از چشم کنندیم رفتار چگونه و کنندیم فکر چه هستند،

 هیگااآکنند  فعالیت آن در باید که بستری از ینچنهم ؛هستند آگاه یگرانو د خود هایییتوانا

 و( یمی)خودتنظ یخودکنترل بر اصیل، رهبری تئوری (.Faqirnejad & Fattahi, 2019) دارند

 تمرکاز سازمانی مثبت گرتعدیل نقش و یشناختروان مثبت سرمایۀ پیروان، و رهبر یخودآگاه

 رشاد و متعاالی الگاویی رهباری سبك این (.Rastegar, Talebi, Nadi & Seif, 2016)دارد 

و  خاویش فاردی توساعۀ فرایناد در تعاالی و رشاد برای باید پیروان و است پیروان برای یافته

 ,Amanda, Hinojosa, Davis, Brandon)کنناد  اقتدا رهبر به بهتر عملکرد برای آنمتعاقب 

William & Gardner, 2014). یهاا)ارزش هساتند برتار ی کاه باه خاودی خاودهااارزش 

: همانناد خواهییاكن یهااارزش؛ یفکرروشان براباری، اجتماعی، عدالت: همانندشمول جهان

 باه توجاه و قادردانی) دیگران به معطوف مثبت عواطف و( پذیریمسؤولیت و وفاداری صداقت،

 داشاته اصایل رهباری نظریۀ رشد و ظهور در اساسی نقش( نیت حسن گزاری،سپاس دیگران،

 هاییشهر ۀکنند منعکس اصیل رهبری کنونی اصول (.Fallatah & Laschinger, 2016) است
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ۀ دهند توسعه و دهنده یلتشک که مفاهیمی توسعۀ بر و است مثبت یشناسروان در آن مفهومی

 ,Elrehail, Emeagwali, Alsaad & Alzghoul) کنادیم تمرکاز ،است اصیل رهبری مفهوم

2017.) 

 همین به کنند،می تجربه را بیشتری مثبت عاطفی هایحالت کهآنجایی از اصیل رهبران

 با مقایسه در را بیشتری مثبت عاطفی حالت نیز هاآن پیروان هیجانی سرایت طریق از دلیل

 با(. Moradi Moghadam, Jafari & Nabavi, 2018) کنندمی تجربه دیگر رهبری هایسبك

 رهبری خصوص در گراتحول رهبری و کاریزماتیك مانند معاصر، رهبری هایتئوری کهاین وجود

 اعتماد و اخالقیات نقش هاتئوری این در اما اندداده قرار اختیارمان در زیادی اطالعات اثربخش

 زا تصویری تکمیل برای که معتقدند پژوهشگران برخی. است نشده بررسی صریح صورت به

 اساس هاعامل این و گیرد قرار رهبری اساس اعتماد و اخالق است الزم اثربخش رهبری

 (.Sepahvand, Arefnejad & Shariatnejad, 2018)است  اصیل رهبری گیریشکل

 كساب مفهاوم باه توجاه اسات شده ویژه توجه بدان پژوهش این در که مهمی هایجنبه از

 لعما آن متفکار مغز و مرکزی هستۀ عنوان به سازمان هر در مدیریت. است مدارس در رهبری

 هوجاو بار عاالوه پرورش و آموزش. دارد خاصی اهمیت آموزشی واحدهای در عنصر این و کرده

 ،آن ارۀاد و مادیریت کاه دارد را خاود خااص هاایویژگی رسامی، هایسازمان سایر با مشترک

 در کاه اسات هاییعالیتف درگرو جامعه هر ترقی اصوالً. طلبدمی را ایویژه هایتوانایی و شرای 

 نادیاده توانینم را آموزشی رهبر عنوان به مدرسه مدیر تأثیر و گیردمی انجام پرورش و آموزش

 عنوان به پرورش، و آموزش به ویژه آموزشی هایسازمان. (Rahimian & Badri, 2015) گرفت

 آخارین از بایاد کنناد،می فعالیات کشاور اماروز نسال تربیات و تعلایم امر در که هاییسازمان

 گاو پاسا  سارعتبه تاا شاوند مندبهره مدیریت و سازمان نوین هایتئوری و روز هایفناوری

 در آموزشاى رهباران نقاش. باشاند جامعاه و والدین آموزان،دانش یعنى خود مشتریان نیازها 

 و ساازنده های طر و پیشنهادها ارائۀ و آموزشىمنطقۀ  به شده روزبه نیازها  و تجربیات انتقال

 و آماوزش در اصایل رهباری. (Rahimian & Badri, 2015) اسات حیاتى و برجسته تحقیقى،

 بارانره باا مارتب  رفتارهاای در اخالقای ساواد و اخالقای رهبری هایشیوه عنوان به پرورش

 (.Ghanbari & Pakizeh, 2016) است شده تعریف مدرسه،

 نوآوری، سازمانی، جوّ مانند متغیرها سایر با اصیل رهبری متغیر مختلفی هایپژوهش در

 اصیل رهبری برای مدل ارائۀ به نیز چند هاییپژوهش در. بررسی شده است سازمانی چابکی

 اصیل رهبری الگوی کیفی رویکرد یك با که Abdullahi (2016) پژوهش :ازجمله ؛اندپرداخته

 بین فردی، ۀدهند سازمان مضمون چهار به پایان در که است نموده طراحی را عالی آموزش در
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 اشاره دانشگاهی اصیل رهبری فراگیر مضمون به دستیابی برای سازمانیبرون و سازمانی فردی،

 عالمه دیدگاه بر مبتنی اصیل رهبری یافتۀ توسعه الگوی Momeni (2011) همچنین. اندنموده

نظریۀ  انتقادی، تحلیل بر تکیه با پژوهشگر نخست پژوهش، این در که است کرده ارائه طباطبایی

 با مقایسه در را نظریه این اثربخشی و کندمی مقایسه رهبری هاینظریه دیگر با را اصیل رهبری

 با و طباطبایی عالمه نظریه از استفاده با سپس. کندمی بررسی شده مطر  هاینظریه دیگر

 حوزۀ دو هر نیازمند خودتنظیمی و خودآگاهی به توفیقکه  شودمی عنوان بنیاد داده رویکرد

 نظریۀ درنهایت،. است( تجربی علم دربرگیرندۀ) حصولی علم و( شهودی) حضوری علم

 بررسی آن اثربخشی و مقایسه اصیل رهبری نظریۀ با طباطبایی عالمه دیدگاه از آمدهدستبه

 .شودمی

 تمام که نمود عنوان توانمی اصیل رهبری خصوص در اخیر هایمطالعه و هامدل به توجه با

 و دیدگاه اساس بر یا و عالی آموزش مانند خاص هاییسازمان ساختار به توجه با هامدل

 ,Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans) اصیل رهبری هایمؤلفه مانند موجود هاینظریه

& May, 2004) برای پژوهش این در متمایز مسئلۀ اما اندکرده طراحی را الگوهایی و هامدل 

 به پژوهش این لذا .است آموزشی سازمان در رهبری به ویژه توجه ،اصیل رهبری مدل طراحی

 آموزش سازمانی ساختار آموزشی، مدیران فعالیت به توجه با اصیل رهبری مطلوب مدل طراحی

 کرده است تالش و ای داشتهتوجه ویژه پرورش و آموزش سازمان در نتایج و خروجی پرورش، و

 مدلی پرورش و آموزش در ضروری و خاص هایفعالیت بر مبتنی مهم تفاوت یك ایجاد با تا

 با شده است. انجام ایران پرورش و آموزش در مطالعه این. کند طراحی سازمان این با متناسب

 اما است شده ارائه رهبری هایسبك سایر و اصیل رهبری زمینۀ در متعددی هایپژوهش اینکه

 مدیران عملکردی خصلت با منطبق و اصیل رهبری سبك بر مبتنی مدل یك به نیاز وبیشکم

مدل مطلوب  كیطراحی  یپژوهش، چگونگ نیمهم ا ۀمسئل رواین از.شودمی احساس آموزشی

 .است مدارس رانیمد یبرا لیاص یرهبر

 پیشینۀ پژوهش

 باا عناوان تحلیال Sepahvand, Arefnejad & Shariatnejad (2018) در پژوهشی که توس  

 ینادفرا رویکارد از اساتفاده با منابع انسانی سازیبه راستای در اصیل رهبری هویت هایشاخصه

 رهبری هویت هایشاخصه شناسایی به منجر پژوهش نتایج .شده است تفسیری انجام بندیرتبه

 انسانی منابع سازیبه در اصیل هویت هایشاخصه تسل  تحلیل و انسانی منابع سازیبه و اصیل

 خوددوساتی، خودکارآمادی، خودآگااهی،: از انادعبارت اصایل رهباری هویت هایشاخص. شد
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 خودتعالی افشایی، خود رهبری، الگوسازی رهبری، شهرت رهبری، خودکارآمدی خودهمبستگی،

 و شاغلی اشتیاق با اصیل رهبری سبك ساختاری با عنوان رواب  دیگر پژوهشی .فداکاری خود و

 انجاام  Moradi Moghadam, Jafari & Nabavi (2018)معلمان توس   مثبت سازمانی رفتار

 ساازمانی رفتاار و شغلی اشتیاق با اصیل رهبری بین که دهدمی نشان ها در آنیافته است. شده

باا عناوان  Abdullahi (2016) ناماۀپایاندر . دارد وجود و معناداری مثبت رابطۀ معلمان مثبت

 اصیل مدیران رهبری الگوی که شده داده نشان عالی آموزش مدیران اصیل رهبری الگوی کشف

 باین فاردی، دهنادۀ ساازمان مضامون چهار و پایه مضمون 80 اولیه، کد 183 از عالی آموزش

 دانشاگاهی اصایل رهباری فراگیار مضامون باه دساتیابی برای سازمانیبرون و سازمانی فردی،

اسااس سابك  هاای ناوآوری باربینای قابلیاتپیشدر پژوهشی تحت عنوان  .است شده تشکیل

گیاری نتیجاه ؛اندانجام داده  Badri & Nodehi (2015)که  پرورش و رهبری اصیل در آموزش

پرورش باالتر  و آموزشجز پردازش متوازن در کارکنان  های رهبری اصیل بهشده است که مؤلفه

هاای بینای قابلیاتدرصاد تواناایی پایش 48های رهبری اصیل از جامعه است. همچنین مؤلفه

پرورش، باا کاربسات سابك رهبار  و کنند مدیران و رهبران آموزشنوآوری رادارند و توصیه می

یردستان فراهم های نوآوری را در زایجاد قابلیت کردهای اجرایی مناسب با آن، زمینۀاصیل و روی

 کنند.
 یکارشناس نامۀانیپا در ،Roche (2010) شده در خارج از کشور پژوهشی انجام در پیشینۀ

. است دهیسنج یشغل عملکرد و تیرضا بر را لیاص یرهبر ریتأث وزلندین کشور در خود ارشد

 و بوده کارکنان یشغل عملکرد و لیاص یرهبر نیب یقو ارتباط دهندهنشان پژوهش جینتا

 بوده کارکنان یشغل عملکرد و یشغل تیرضا جادیا یبرا ¬یقو کننده ینبی¬شیپ لیاص یرهبر

 و زیمتما یعضو عنوانبه را هاآن کهینحوبه یانسان منابع یهاوهیش یاجرا با. است

 در  Kiersch & Peters (2017)همچنین  .کنندیم تیتقو کند یتلق جمع کنندهمنعکس

گزار در دانشگاه رهبری بدون چارچوب رهبری اصیل و رهبری خدمت پژوهشی در مورد توسعۀ

اند که در زمان معاصر بیش از هر زمان دیگری به رهبران گیری کردهایالت واشنگتن نتیجه

یك  عنوان رهبری به عوامل بیرونی به نیاز داریم و ابتکارات توسعۀ اعتماد اخالقی، شفاف و قابل

در  نیزگردد گیری در میان رهبران آینده برمیرهبران اخالقی و تصمیم کمك به ارتقای روش

رهبری را در غالب یازده  های توسعۀی رهبران اخالق، برنامهحمایت از عوامل درونی و بیرون

نشده، فروتنی،  اند از خودآگاهی، فرایند تحریفصالحیت اصلی پیشنهاد کردند که عبارت

گرا، توانمندی، پاسخگویی، ثبات، پذیرش درونی شده ، رفتار اصیل، ارتباط اصیلشجاعت، اصالت

ایجاد یك تعلیم و تربیت قوی که شامل اقدام و عمل، تفکر، شناخت و ادراک  وسیلۀ و نظارت. به
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طور کامل برای هدایت در این جهان، با موضوعات توانند بهدانشجویان میشود. ، میو تجربه

 ه و ابعاد رقابت ازنظر زمان، انرژی و منابع انسانی، آماده شوند. در مطالعه دیگریاخالقی پیچید

Sagnak and Kuruoz (2017)  بین رهبری اصیل  داری بر رابطۀبه بررسی اثرات میانجی معنی

دوستی( در معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه در کشور ترکیه و رفتار بشردوستی )نو 

طور مثبت به رفتار  آن است که رهبری اصیل به دهندۀ ها نشاننتایج یافته .اندپرداخته

مثبت زیادی بین رفتار  اری در کار وابسته است و یك رابطۀدبشردوستی معلمان و معنی

داری بین رهبری اصیل و رفتار بشردوستی نقش داری وجود داشته و معنیبشردوستی و معنی

رهبری اصیل مدیران مدارس و  به بررسی رابطۀ Feng (2016)گری دارد. در پژوهش واسطه

تواند ده که رهبری اصیل میگیری ششده و نتیجه روانی معلمان در تایوان پرداخته سرمایۀ

 یك سازمان افزایش دهد. یروانی مثبت را در بین اعضا سرمایۀ
 سایر و اصیل رهبری زمینۀ در متعددی هایپژوهش کهاین با که کرد بیان توانمی نهایت در

 و اصیل بریره سبك بر مبتنی مدل یك به نیاز کمابیش اما است شده ارائه رهبری هایسبك

 ژوهشپ این در متمایز مسئلۀ .شودمی احساس آموزشی مدیران عملکردی خصلت با منطبق

 پژوهش نای لذا است آموزشی سازمان در رهبری به ویژه توجه ،اصیل رهبری مدل طراحی برای

 موزشی،آ مدیران فعالیت به توجه با اصیل رهبری مطلوب مدل طراحی برای ایویژه توجه

 و داشت خواهد پرورش و آموزش سازمان در نتایج و خروجی پرورش، و آموزش سازمانی ساختار

 و آموزش در یضرور و خاص هایفعالیت بر مبتنی مهم تفاوت یك ایجاد با تا کندمی تالش

 این تسؤاال مذکور مطالب به نظر با لذا. کند طراحی سازمان این با متناسب مدلی پرورش

 :عبارتند از پژوهش
 اند؟های الگوی رهبری اصیل مدیران مدرسه کداممؤلفه (1

 شده از برازش مناسبی برخوردار است؟ آیا الگوی طراحی (2

 مبانی نظری
 و دارند اینگرانهمثبت دیدگاه که هرچند گرفتند، قرار مورد بحث تاکنون که رهبری رویکردهای

 به رهبری به و گرفته فاصله کارکنان به رهبری سنتی هایسبك ابزاری نگاه از زیادی حد تا

 ابعاد فق  و را ندارند الزم جامعیت بازهم اما کنندمی نگاه متقابل اجتماعی فرایند یك چشم

 جامع طوربه  که رهبری سبك یك اندنتوانسته عمل در و سازندمی پررنگ را رهبری از خاصی

 از انتقاد در که طورهمان دیگر، سوی از. دهند ارائه بر بگیرد، در را رهبری مختلف ابعاد

 و پیرو -رهبر پویای رواب  و رهبر خود به توجه عدم شد صحبت نیز رهبری کالسیك هایسبك
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 در که هستند مسائلی از جمله پیرو -رهبر عواطف و هیجانات با مرتب  مهم مسائل همچنین

 حال،بااین. است چندان به آن توجه نشده گرفت قرار مورد بحث تا کنون که مثبتی هایسبك

 محسوب اصیل رهبری نظریۀ تشکیل شالودۀ واقع، در اینکه دلیل به انهنگرمثبت هایسبك

 باید همچنین،. دارند سزایی به اهمیت اندداشته نظریه این گیریشکل در که کمکی و شوندمی

 مثبت رهبری راهبردهای مدل و اصیل رهبری هایسبك که داشت نظر در نیز را نکته این

 و آوردها دست از و اندگرفته شکل نگر مثبت روانشناسی نهضت با موازی که هستند هاییمدل

 ,Ghanbari & Pakizeh) اندکرده زیادی بسیار استفادۀ گراییمثبت با مرتب  هایپژوهش

2016.)  
 شد مطر  پرورش و آموزش و شناسیروان رشتۀ در 1990 سال در بار اولین برای نظریه این

(Braun, Peus & Frey, 2018) .وجهت نوظهور مفهوم یك عنوان به خود موقعیت به توجه با 

 ایبرجسته طور به اصیل رهبری پیدایش. نمود جلب رهبری مطالعات جامعۀ سوی از را بسیاری

 نفس تعز» مفهوم ماهیت شناسایی جستجوی در که بود Crnic (2003) هایتالش تأثیر تحت

 خالصانۀ اقدامات بازتاب عنوان به تواندمی اعتماد قابلیت که کرد بیان ،«خود به احترام و

( 2004) سال در اصیل رهبری نظریۀ (.Diddams & Chang, 2012) شود تعریف شخصی

 یك پایۀ بر لینکولن نبراسکا دانشگاه از گالوپ رهبری مأسسۀ سوی از تیمی کار یك در میالدی

 و تفکر طرز به نسبت رهبر شخص عمیق آگاهی» را اصیل رهبری شد. مطر  میدانی تحقیق

 بایستمی که اندکرده تعریف «دیگران و خود تقو نقاط و دانش اخالقی، هایدیدگاه رفتار،

 (.Momeni, 2011) باشد خود داشته رفتار در پذیریانعطاف و نفس به اعتماد
 اصیل رهبری تئوری که است این رهبری زمینۀ در اخیر هاینظریه دیگر با نظریه این یزتما

 رهبری که است ایپایه ای،ریشهسازۀ  از منظور. دارد تمرکز ایریشه سازۀ بر و است ترکلی

 پیروان، و رهبر خودآگاهی ،(خودتنظیمی) خودکنترلی بر تئوری، این. دهدمی شکل را مثبت

 هایفعالیت حال این با. دارد تمرکز سازمانی مثبت گرتعدیل نقش و شناختیروان مثبت رمایۀس

 & Gardner و Avolio & Gardner (2005) توس  اصیل رهبری گذاریمفهوم پیرامون نظری

Schermerhorn (2004) همچنین. گردید ترویج Walumbwa, Avolio, Gardner, 

Wernsing & Peterson (2008) ابزار توسعۀ و تهیهمینۀ ز در که بودند افرادی اولین از جمله 

 (.Al Sahi, Ahmad & Hossan, 2016) پرداختند فعالیت به اصیل رهبری گیریاندازه

Avolio et al (2004) جدید تئوری یك تدوین اصیل، رهبری مدل از اولیه هدف که معتقدند 

. بود رهبری اساسی هایجنبه شناسایی جستجوی در اصیل رهبری مفهوم بلکه نبود رهبری در

 تا بود رهبری هایتئوری یهمه اصلی هستۀ بررسی همکارانش، و آولیو هدف دیگربیان به
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 تدریج به. شود آزمون و تشریح شناسایی، رهبری رویکردهای همۀ در رهبری اصلی ماهیت

 مستقل تئوری یك عنوان به مفهوم این که شد موجب اصیل رهبری روی بر مطالعات گسترش

 اصیل رهبری ثقل مرکز عنوان به آنچه. شود شناخته دارد، مشخصی هایشاخص و هامؤلفه که

 فراهم را سازمان در وی رشد موجبات که است رهبر خودتنظیمی و خودآگاهی است، توجه مورد

 .(Miao, Humphrey, & Qian, 2018) کندمی

 واالی اصول تا است تالش در اصیل رهبری: معتقدند Gardner & davis (2011)از دیدگاه 

. بخشد تحکیم و تقویت آن کمك به را پیروان و رهبر رواب  و گیرد کار به عمل در را اخالقی

 ظرفیت فرایند اخالقی، و آفرینتحول رهبری هایسبك ترکیب اساس بر رهبری، شیوۀ این

 مدیران خودتنظیمی و خودآگاهی باعث و گرفتهشکل سازمان تعالی مفهوم و مثبت روانی

 از عمیقاً که است فردی اصیل رهبر (.Chong, Djurdjevic, & Johnson, 2017) شودمی

 و اخالقی اصول ضعف، و قوت نقاط دانش، ها،ارزش به است؛ آگاه خویش رفتار و تفکر چگونگی

 قابل فردی همچنین. است واقف کند،می فعالیت آن در که قلمرویی و دیگران و خود اعتقادات

 Avolio et al عقیدۀ به .(Pirannejad, 2013) است اخالقی و امیدوار بین،خوش اعتماد،

 و داشته آگاهی خویش رفتار و تفکر چگونگی از عمیقاً که است فردی اصیل، رهبر (2004)

 ,Mir Mohammadi & Rahimian) است اخالقی و امیدوار بین،خوش اعتماد، قابل فردی

2014.) 

 پژوهش شناسیروش

. شد نجاما میدانی صورت و به است کاربردی هایپژوهش زمرۀ در هدف نظر از این پژوهش،

شده  یاجرای کمی -کیفی صورت به که آمیخته هاداده گردآوری روش از نظر روش پژوهش

 کیفی خشب ابتدا که صورت بدین. نو  ابزارسازی استو از  متوالی اکتشافی پژوهش طر است. 

 بررسی برایکمی  بخش ،دامها در مدارس و های رهبری اصیل مدیرانمؤلفه شناساییبرای 

 .شد انجام کیفی بخش هاییافته آماری،

. شده است اتخاذ تحلیل محتوای کیفی کیفی راهبرد پژوهش در بخش: بخش کیفی

 کشور آزاد و دولتی هایدانشگاه آموزشی مدیریترشتۀ  استاداننفر از  13کنندگان مشارکت

 رهبری خصوص به رهبری موضو  زمینۀ در و دارند فعالیت علمی هیئت عنوان هستند که به

حجم و تعداد  .اندشده هدفمند انتخاب یریگروش نمونه و با دارند تألیفاتی یا و پژوهش ،اصیل

 به پژوهش خبرگان هایویژگیافراد نمونه با توجه به سطح اشبا  نظری در نظر گرفته شد. 
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شوندگان در  شناختی مصاحبهیتمشخصات جمع است. رسیده نیز مشاور و راهنما استاد تأیید

 شده است. ( ارائه1جدول )
 شوندگانهای جمعیت شناختی مصاحبهویژگی .1جدول 

 جمعیتهای ویژگی

 شناختی
 درصد فراوانی فراوانی هاگروه

 جنسیت
 38.46% 5 زن

 61.53% 8 مرد

 کار سابقۀ

 23.07% 3 سال 20 – 15

 53.84% 7 سال 25 – 21

 23.07% 3 سال 30 – 26

 تعیین و ماهنگیه با .است ساختاریافتهنیمه مصاحبه کیفی بخش ها درابزار گردآوری داده

عدم   و دوری راه دلیل به. شد انجام مصاحبه ،کنندگانمشارکت با الزم ریزیبرنامه و قبلی وقت

 مچنینه. شد دریافت پاس  تلفنی تماس طریق از استادان از برخی امکان مصاحبۀ حضوری با

 در .شد مطالعه نیز المللیبین و ملی هایکنفرانس مجالت، در شده منتشر هایمقاله

. است شده استفاده سؤال 4 مقدماتی، بررسی برای شوندگانمصاحبه با انفرادی هایمصاحبه

 در کنندگانکتشر تجارب درک برای سؤال هر کنار در نیز دیگری فرعی هایسؤال کهاین ضمن

 بر کنندهحبهمصا بیشتر تمرکز و کیفی هایداده ثبت منظوربه است.  شده مطر  مصاحبه حین

 از و شد ضب  هاحبهمصا بیشتر تقریباً شوندگان،مصاحبه از اجازه کسب با و مصاحبه یندفرا

 اب پژوهشگر مصاحبه انجام حین در. شده است برداری یادداشت مصاحبه هر کلیدی نکات

. است کرده کنترل شوندگانمصاحبه هایگفته از را خود برداشت صحت راهنما، هایپرسش

 .متغیر بود کنندگانشرکت تحمل و حوصله اساس بر دقیقه 45 تا 30 بین مدت هر جلسه طول

 مرحله سه تا مندنظام طر  کیفی، محتوای تحلیل روش گرفتن نظر در با کیفی بخش در

 کیفی بخش در هاداده به اعتباربخشی برای .است شده انجام انتخابی و محوری باز، کدگذاری

 در حد چه تا پژوهش هاییافته کهاین یعنی مقبولیت. شد استفاده مقبولیت معیار از پژوهش

 و موثّق مطالعه، مورد پدیدۀ مورد در خواننده و پژوهشگر کنندگان،مشارکت تجارب انعکاس

 :ستا زیر شر  به که شده معرفی مقبولیت معیار شاخص دهدر این پژوهش . است باورپذیر

 متخصصان از نفر دو سوی از حاضر پژوهش هاییافته معیار، این تحقّق برای: تناسب (1

 پدیدار نظریۀ همچنین است. شده تأیید و پاالیش ارزیابی، آموزشی مدیریت حوزۀ
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 و دریافت آنان تکمیلی هاینظریه و شده ارائه کنندگانمشارکت از نفر سه به شده،

 .است شده اعمال

 بعد در حاضر، پژوهش هاییافته زمینه این در: هایافته بودن مفید یا بودن کاربردی (2

 .است مفید مجزا و متمایز هایسیاست اتخاذ زمینۀ در عملی

 مناسبی پردازیفهومم جدید مفاهیم از هایینمونه نظیر باید پژوهش هاییافته: مفاهیم (3

 .باشد داشته همراه خود با را

 خواننده زمینه، دوجو بدون. اندناقص زمینه، و بستر بدون هاییافته: مفاهیم زمینۀ (4

 .کند درک را وقایع دادن رخ علت تواندنمی

 اصیل، رهبری هایمؤلفه شناسایی گریروایت یندفرا در معیار، این قتحق برای: منطق (5

 اشتهد مناسب توالی و یکپارچه و منظم آهنگی موردنظر، روایت که است شده تالش

 .باشد

 به شده ارپدیدنظریۀ  روایت یندفرا در پژوهش هاییافته تا است شده تالش: عمیق (6

 .ندشو ارائه ابعاد و هامشخصه به توجه با و یاتجزی با همراه مبسوط، طور

 متعددی ردموا حاضر، پژوهش هایداده بین در که گفت باید زمینه این در: انحراف (7

 اصیل هستند. رهبری با سوهم که دارد وجود

الگوی  عنوان پژوهشی نو برای طراحی حاضر در بعد رهبری اصیل به پژوهش: بداعت (8

 .کنون بدان کمتر توجه شده است مدیران مدارس مطر  است که تارهبری اصیل 

 کرده تالش پژوهشگر حاضر، پژوهش ندفرای طول در معیار، این قتحق برای: حساسیت (9

 .باشد داشته جدیت آن انجام در و بداند مهم را مطالعه مورد موضو  تا است

 تواندنمی هایافته تحلیل یندفرا در پژوهشگر کهاین دلیل به: نوشته یاد به استناد (10

 هایادنوشت از استفاده بیاورد، خاطر به را هاگفته و هابینش نظرها، مباحث، تمامی

 ناساییش یندفرا در تا است کرده تالش پژوهشگر زمینه، این در. یابدمی ضرورت

 هاداده از مستخرج اینوشته یاد به مختلف هایقسمت در اصیل، رهبری هایمؤلفه

 .شود استناد

 اعتباریابی بخش در نیز کنندگانمشارکت بازخورد روش از پژوهش کیفی بخش در همچنین

 کنندگانمشارکت به محقق هایتحلیل و تفسیرها ارائۀ بر مبتنی روش این. شد استفاده پژوهش

 اند،شده بدفهم پژوهشگر توس  که مواردی ویرایش و اصال  برای مصاحبه، انجام حین در

 هولستی روش ازها و اخذ پایایی در مدل اکتشافی، اطمینان از داده نظور مبه .شد استفاده
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 از استفاده با سپس. شوندمی مرحله کدگذاری دو در متون روش این در. است شده استفاده

 :شودمحاسبه می ،شده مشاهده توافق درصد زیر فرمول
𝑃𝐴𝑂 =  2𝑀/(𝑛1 + 𝑛2) 

 در شده ریواحدهای کدگذا تعداد n1کدگذاری،  مرحلۀ دو در توافق تعداد Mفرمول  این در

 صفر نبی عددی نیز PAOدوم است.  مرحلۀ در شده کدگذاری واحدهای تعداد n2و  اول مرحله

ار دوم بپژوهشگر و  وسیلۀ بار به ها یكبود. لذا داده خواهد( کامل توافق) یك و( توافق عدم)

 زیر صورتبه حاضر تحقیق برای شاخص شدند. ایناستاد راهنما( کدگذاری ) همکار پژوهشگر

 :است

𝑃𝐴𝑂 =
2(136)

143 + 157
= 0.906 

 دهد نتایجمی نشان که شد درصد 92 حدود پایایی ضریب مقدار فرمول، نتیجۀ به توجه با

 .دارد زیادی اعتماد قابلیت پژوهش این

آماری  جامعۀ .است شده پیمایشی بهره گرفته –از روش توصیفی  بخش،این  در: بخش کمی

 گیریمونهنو از روش  نفر است 716به تعداد  پرورش کشور و تمام مدیران ادارات آموزش شامل

 اصفهان ،(مدیر 9) البرز ،(رمدی 48) رضوی خراسان هایلذا استان .شده است ای استفادهخوشه

 توزیع نامهشپرس 132 تعداد و شدند انتخاب نمونه عنوان به( مدیر 33) مازندران و( مدیر 42)

ر دشناختی یتمشخصات جمع .شد دریافت ؛شده داده پاس  نامۀپرسش 118 تعداد که شد

 شده است. ( ارائه2جدول )

 دهندگانشناختی پاسخهای جمعیت. ویژگی2جدول 

های جمعیت ویژگی

 شناختی
 درصد فراوانی فراوانی هاگروه

 جنسیت
 14.41% 17 زن

 85.59% 101 مرد

 تحصیالتسطح 

 5.95% 7 کارشناسی

 62.70% 74 کارشناسی ارشد

 31.35% 37 دکتری

 سابقه کار

 24.81% 34 سال 25 – 20

 32.20% 38 سال 30 – 26

 38.92% 46 سال بیشتر 30
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 نامۀپرسش طراحی به کیفی مرحلۀ از شده استخراج معیارهای اساس بر کمی بخش در

رهبری اصیل مدیران  نامۀشد. پرسش استفاده نیاز مورد هایداده آوریجمع برای ساخته محقق

 کم، کم، خیلی) لیکرت ایگزینه 5 طیف در که است سؤال 45 و مؤلفه 11 مدارس شامل

 یك در نامه،پرسش طراحی از است. پس شده تنظیم و طراحی( زیاد خیلی زیاد، متوس ،

 ،استادان مطروحه، به سؤاالت و نامهپرسشروایی  میزان برآورد منظور به مقدماتی، بررسی

 و بازخوردهای اصالحی؛ دریافت اساس بر. شد ارسال نامهپرسش و مدیران مدارس کارشناسان

 با موضو  و تطابق نامهپرسش روایی از ایشان، نظر به توجه با نامههای پرسشبندیجمله اصال 

 پایه، این بر. حاصل شد اطمینان مطروحه سؤاالت بودن جابه و استفاده قابلیت و سؤاالت

 شده طراحی گیریابزار اندازه آزمون و دهی توضیح قدرت نامه،پرسش سؤاالت که شد مشخص

 و نفر از مدیران ادارات آموزش 30نامه در بین برای بررسی پایایی، پرسش همچنین،. دارد را

 از نامه دادند،پرسش به هاآن که هاییپاس  اساس پرورش استان خراسان رضوی توزیع و بر

 81/0به ضریب پایایی  توجه با. شد پرداخته آن پایایی محاسبۀ به کرونباخ آلفای ضریب طریق

 عنوان یك به آن از خوبی به توانمی که شد حاصل اطمینان آمده در بررسی مقدماتی، دست به

 از پس. اجرا شد نامهپرسش شدۀ نظر تجدید نسخه سپس،. گرفت بهره مناسب گیریاندازه ابزار

 smart plsافزار از نرمی آزمون تحلیل عاملی تأییدبرای تحلیل نتایج از  اصلی، نامۀپرسش اجرای

 بهره گرفته شد. 3

 هایافته
، اری بازاساس مصاحبه و کدگذ نتایج کیفی با رویکرد استقرایی، بردر پاس  به سؤال اول 

 میمفاه  خ به خ  لیتحل و مصاحبه ندیافر لیتکم از بعدمحوری و انتخابی تحلیل شده است. 

. در گرفتند قرار مقوله كی ۀرمجموعیز در هرکدام سپس و ییشناسا باز یکدها ابتدا شده ارائه

 .ارائه شده استها و تبدیل آن به کدهای اولیه هایی از مصاحبه( بخش3) جدول
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 کدهای بازبه  متن گفتار لیاز تبد ییهانمونه .3 جدول

 کدهای باز متن مصاحبه

 اصول به دیبا شوند شناخته لیاص رهبران عنوان به بخواهند اگر یآموزش رانیمد

 تا دشو داده نشان عمل در دیبا یبندیپا نیا. باشند بندیپا یکار و یاخالق

 .کنند اعتماد هاآن به شانیا یکار ۀرمجموعیز

 تعهدات و اصول به یبندیپا

 یاخالق

 و دانش یگذاراشتراک قدرت افراد گونهنیا یهامهارت از یکی بنده نظر به

 در تا شدبا داشته را ییتوانا نیا دیبا لیاص رهبر. است گرانید به اطالعاتشان

 در کامل تیفشفا با دارد اریاخت در و است ازین آن به که را یاطالعات ازین هنگام

 .دهد قرار نیریسا اریاخت

 با اطالعات و دانش یگذاراشتراک

 همکاران

 عمل و ارگفت نیب صداقت در شوندیم شناخته لیاص رهبران عنوان به که یرانیمد

 یبرا را ودخ تالش تمام و دارند باور ندیگویم آنچه به شانیا. ستین یشک هاآن

 قصاد یافراد عنوان به را شانیا نیریسا و دهندیم انجام نآ کردن یعمل

 .شناسندیم

 رفتار و عمل در صداقت

 كی عنوان به تا باشند داشته ییگراجمع ۀیروح و باشند جمع در دیبا رانیمد

 با تمثب ارتباط یبرقرار ییتوانا به مسل  دیبا نیهمچن. شوند شناخته رهبر

 .باشند ردستانیز

 بودن گراجمع

 با گرم و دوستانه ارتباط یبرقرار

 معلمان

 از و بوده فمنعط اریبس انتقادات مقابل در و هستند ریانتقادپذ اریبس رهبران نیا

 ۀمسئل دکر اشاره آن به توانیم که ییهایژگیو گرید از. کنندیم استقبال آن

 میترس را روشن یاندهیآ آن ۀلیوس به بتوانند تا است یقو لیتخ و خالق ذهن

 .کنند

 هیروح و نظرات به دادن گوش

 یریانتقادپذ

 قدرت و روشن تصورات داشتن

 فعال لیتخ

آمده  دست کیفی به های مرحلۀمدلی که بر مبنای یافتهبا توجه به انجام فرایند پژوهش، 

های ها و مقوله. در ادامه روند انجام تحلیل محتوا و شمای کلی از مؤلفهاست( 1صورت شکل  )به

 ها ارائه خواهد شد.از فرایند تحلیل مصاحبهشده  استخراج



14  مطلوب رهبری اصیل برای مدیران مدارس مدلطراحی 
 

 
( مدل اکتشافی کیفی1شکل   

 توان بهآمده در پاس  به سؤال اول پژوهش را می دست و محوری بهدر ادامه کدهای باز 

 ( مشاهده نمود. 4صورت خالصه در جدول )

  

رهبری اصیل

تعهد
ت شفافی

ارتباطی

پردازش 
متوازن 
اطالعات

چشم انداز 
اخالقی 

درونی شده

الهام 
بخشی

برون 
گرایی

انعطاف 
پذیری

جاذبه 
عمیق

همدلی

گسترش 
روحیه 
مشارکت

خلق 
چشم 
انداز
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گیری کدهای محورینحوۀ شکل .4جدول  

 کد محوری کدهای باز

 مدرسه موفقیت به نسبت تعهد داشتن (1
 شغلی و شخصی زمینۀ در باالتر اهداف داشتن (2

 کاری و اخالقی اصول به پایبندی (3

 شخصی مصالح خاطر به سازش و مصالحه عدم (4

 تعهد

 همکاران با اطالعات و دانش گذاری اشتراک (1

 عقاید و نظرات بیان توانایی (2

 بیشتر اطالعات به نیاز هنگام به گریپرسش قدرت داشتن (3
 ارتباطی شفافیت

 اطالعات تحلیل و تجزیه از استفاده با درست گیریتصمیم (1
 ساختاریافته یادگیری برای مدونبرنامۀ  داشتن (2

 شغل در آموزش برای جدید هایمهارت شناسایی (3
 اطالعات متوازن پردازش

 رفتار و عمل در صداقت (1

 انتقادپذیری روحیۀ و نظرات به دادن گوش (2

 اخالقی تعهدات و اصول به پایبندی (3

 ترتیب و نظم داشتن (4

 شده درونی اخالقی انداز چشم

 آموزشی هایفعالیت در نوآوری ایجاد در معلمان تشویق (1

 کاری هایفعالیت انجام منظور به روز دانش از استفاده (2
 هاییتفعال انجام برای معلمان بین در خالقانه رفتار کردن نهادینه (3

 آموزشی

 آموزشی هایگیریتصمیم در مشارکت توسعۀ روحیۀ (4

 ینب در عملکرد بهبود منظور به اشتیاق و انگیزه ایجاد توانایی (5
 معلمان

 الهام بخشی

 معلمان با گرم و دوستانه ارتباط برقراری (1

 بودن گراجمع (2

 تردید بدون و تجرأ با خود نظرات بیان (3

 کار در فعالیت و تحرک داشتن (4

 گرایی برون

 فعال تخیل قدرت و روشن تصورات داشتن (1

 زیباشناسی حس داشتن (2

 شخصی احساسات و عواطف درک (3

 مختلف هایدیدگاه و عقاید پذیرش و درک (4

 پذیری انعطاف
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 معلمان اعتماد جلب (1
 مدیر نفس عزت و خودباوری (2

 آمده پیش مشکالت با درمواجه عدالت برقراری (3

 پرورش و آموزش های رسالت و اهداف به قوی اعتقاد (4

 جاذبه عمیق

 دیگران با همدردی احساس و دوستینو  حس داشتن (1

 نیت حسن داشتن (2
 گوییرک و صداقت داشتن (3

 دیگران منافع برای شدن قائل اهمیت (4

 بخشندگی قدرت داشتن (5

 همدلی

 آن انجام برای معلمان تشویق و گروهی مشارکتتوسعۀ  (1
 هافعالیت رتسریع انجام برای اختیار تفویض از استفاده (2

 مشارکتی رهبری سبك از استفاده (3

 متصمی های روش از استفاده با آموزشی گیری تصمیم قدرت افزایش (4

 گروهی گیری

 مشارکت روحیۀ گسترش

 معلمان بین در مدرسه مطلوب آیندۀ از روشن تصویری خلق (1

 مدرسه عملکرد بهبود هایفرصت توسعۀ و شناخت (2

 درسهم آیندۀ تصویر قبول برای معلمان بین در همدلی و وفاق ایجاد (3

 مدرسه توسعۀ راستای در مشترک زبان خلق (4

 تغییرات خصوص در پذیریچالش روحیۀ و مثبت نگرش داشتن (5

 

 انداز مشترکچشم خلق

 مرحلۀ در مفاهیم کد باز از مصاحبه با خبرگان استخراج شد. این 45در مرحلۀ اول تعداد 

شدند  کدگذاری ترانتزاعی مفهوم 11 قالب در بهتر تفسیر و تحلیل و بیشتر انسجام برای دوم،

شم انداز چ. 4. پردازش متون اطالعاتی 3. شفافیت ارتباطی 2. تعهد 1: که عبارت بودند از

. همدلی 9یق . جاذبۀ عم8پذیری . انعطاف7گرایی . برون6. الهام بخشی 5اخالقی درونی شده 

 در شده تولید مفهوم 20؛سوم مرحلۀ انداز. در. خلق چشم11. گسترش روحیۀ مشارکت 10

 اصلی مقوله این. شدند بندیطبقه تم، یا اصلی مقولۀ یك قالب در ثانویه کدگذاری یفرایندها

 است عبارت و ددار قرار قبل مرحلۀ مفاهیم به نسبت باالتری سطح در بودن انتزاعی نظر از( تم)

 : رهبری اصیل.از

 در هالمد تحلیل الگوریتم از پژوهش، مفهومی مدل آزمون برایدر پاس  به سؤال دوم و 

 برازش( بخش الف سه در الزم هایتحلیل وشد  استفاده زیر شر  به Smart-PLS روش

 و گیریازهاند) مدل کلی برازش( ج و ساختاری مدل برازش( ب گیری،اندازه هایمدل

 . است شده انجام( ساختاری
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 روایی و پایایی بررسی شامل گیریاندازه هایمدل برازش: گیریاندازه هایمدل برازشالف( 

 تحلیل سازۀ اییرو بررسی برای. شده است پرداخته سازه به روایی ابتدا. است پژوهش هایسازه

 اختارس دربارۀ تجربیپیش اطالعات بر مبتنی مدل این. است شده استفاده ،تأییدی عاملی

 مدل) تأییدی عاملی لیلتح باید ابتدا ،(ساختاری مدل) مسیر تحلیل انجام از قبل وها است داده

 ترنزدیك یك عدد هب عاملی بار میزان چه هر یتأیید عاملی تحلیل در شود. انجام( گیریاندازه

 متغیرهای با تریقوی ارتباط نامهپرسش سؤاالت که است مسئله این گویای واقع در باشد

 اشند،ب -96/1 از ترکوچك یا 96/1 از تربزرگ (t-value) تی مقادیر اگر همچنین دارند. مکنون

 مورد ابعاد گیریاندازه جهت را مناسبی عاملی ساختارهای نشانگرها %95 اطمینان سطح در

 بررسی و یأییدت عاملی تحلیل از حاصل نتایج اساس بر .کنندمی فراهم تحقیق مدل در مطالعه

 از کمتر عاملی ارب دارای 7تنها سؤال  سؤاالت، تمام از میان دهدمی نشان عاملی بارهای ضرایب

  96/1 از t آمارۀ ارمقد بودن بیشتر دلیل به مطالعه مورد هایسازه نشانگرهای بقیۀ و هستند 4/0

 خود هایسازه گیریاندازه برایرا  الزم اهمیت ،4/0 از عاملی بارهای مقادیر بودن بیشتر نیز

 شد. اصال  عاملی بارهای مجدد بررسی با و حذف مذکور سؤال لذا. دارند

  Fornell & Larcker  (1981)ست. ا مربوط آن ثبات و گیریاندازه دقت به آزمون پایایی

 پایایی ها،گویه زا یك هر پایایی :کنندمی پیشنهاد را سه مالک هاپایایی سازه بررسی برای

 . شده استخراج واریانس میانگین و هاسازه از یك هر ترکیبی

 همگرا گویه هانتایج پایایی و روایی . 5جدول

 آلفای کرونباخ متغیرها
 ضریب پایایی مرکب

(CR) 
 (AVE) روایی همگرا

 0/698 0/923 0/890 الهام بخشی

 0/806 0/943 0/920 پذیریانعطاف

 0/807 0/944 0/920 گراییبرون

 0/792 0/938 0/913 تعهد

 0/812 0/945 0/922 عمیق جاذبۀ
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 0/810 0/945 0/921 مشارکت روحیۀ

 0/870 0/930 0/851 شفافیت ارتباطی

 0/748 0/948 0/931 همدلی

 0/828 0/935 0/896 پردازش متوازن

 0/728 0/914 0/875 انداز اخالقیچشم

 0/775 0/945 0/927 انداز مشارکتچشم

مه نارسشکه آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب در تمامی متغیرهای پبا توجه به این

 برقرار است. توان گفت پایاییبنابراین می است. 7/0بیشتر از 

ت آمده بین مقوال دست روایی سازه، ارتباطات به تأییدبا توجه به : ساختاری مدل برازشب( 

 و وری مدیران آموزشهای بهرهدر مراحل کدگذاری، بر اساس مدل استقرایی در شاخص

 هایمدل رخالفبمورد آزمون قرارگرفته است.  Smart PLSافزار با استفاده از نرم پرورش،

 بررسی در است؛ هتوج مورد آشکار متغیرهای با مکنون بین متغیر رواب  آن در که گیریاندازه

 ضرایب ایمعیاره و شده تحلیل و تجزیه همدیگر با مکنون بین متغیرهای رواب  ساختاری مدل

 مدل برازش ، برای(2Q) یزرگ -استون معیار، (2ƒ) تأثیر اندازۀ معیار ،values-tمعناداری، 

 .شده است بررسی ساختاری
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2 و عاملی بارهای ( ضرایب مسیر، مقادیر2شکل 

R 

 
 پژوهش مدل ساختاری بخش ارزیابی برای t-values( نتایج آزمون 3شکل 
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 شده است.نتایج برازش ساختاری مدل گزارش جدول زیر خالصۀ در

 خالصه نتایج برازش ساختاری مدل .6جدول

 t-values 2ƒ 2Q سازه

 519/0 17/0 175/5 الهام بخشی

 616/0 08/0 541/1 پذیریانعطاف

 615/0 31/0 375/4 گراییبرون

 602/0 36/0 220/11 تعهد

 625/0 20/0 099/8 عمیق جاذبۀ

 624/0 09/0 162/7 مشارکت روحیۀ

 473/0 09/0 404/8 شفافیت ارتباطی

 626/0 30/0 505/6 همدلی

 578/0 14/0 404/8 پردازش متوازن

 516/0 27/0 513/4 اخالقی اندازچشم

 617/0 19/0 376/7 انداز مشترکچشم

 پذیری در بقیۀانعطاف مؤلفۀبه غیر از  شودمی مشاهده 4و جدول  2در شکل  که طورهمان

 مسیر تحلیل مدل در مسیر ضرایب داریمعنی بنابراین و بوده 96/1 از باالتر t-values هامؤلفه

 Effect) تأثیر اندازۀ ،است توجه مورد مدل اعتبار ارزیابی در که دیگری عامل. شودمی تأیید

size) 2 یاF 2 است. مقادیر کوهنF 35/0 تا 15/0 بین ضعیف، تأثیر گرنشان 15/0 تا 02/0 بین 

 وابسته متغیر روی مستقل متغیر زیاد تأثیر گربیان 35/0 از تربزرگ و متوس  تأثیر گرنشان

مشاکت،  پذیری، روحیۀمؤلفۀ انعطافبا توجه به جدول مشاهده می شود که تنها چهار  است.

و بقیه اثرات  است رهبری اصیل داشته پردازش متوازن اثر ضعیفی بر سازۀ شفافیت ارتباطی و

 و متغیرها از یك هر تأثیر اندازۀ دربارۀ آمدهدستبه مقادیر به توجه با در حد متوس  هستند.

 مدل برازش زا،برون متغیرهای قوی و متوس  تأثیر اندازۀ و شاخص مقادیر با آن مقایسۀ

 مشخص را مدل بینیپیش قدرت (2Q)گیزر  -استونشاخص  .شودمی تأیید پژوهش ساختاری

و  15/0، 02/0مقدار  سه زا،درون هایسازه مورد در مدل بینیپیش قدرت شدت ارۀدرب سازد.می

 با توجه به جدول از. اندنموده تعیین قوی و متوس  ضعیف، بینیپیش قدرت به ترتیب را 35/0

 بینیپیش قدرت از است نشان 35/0ها بیشتر از مؤلفهآمده برای تمام  دست که مقادیر به آنجا
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 دیگر بار را پژوهش ساختاری مدل مناسب برازش واست  داشته سازه این در خصوص مدل قوی

 .کندمی تأیید

 شبخ دو هر شامل مدل کلی برازش: (GoFبرازش/  نیکویی معیار) کلی مدل برازشج( 

 کامل مدل یك رد برازش آن بررسی برازش تأیید با و شودمی ساختاری و گیریاندازه مدل

 (GOF) مدل کلی نام برازش به معیار یك از تنها کلی مدل برازش بررسی برای. شودمی

عنوان مقادیر هبرا  36/0و  25/0، 01/0( سه مقدار 2009) دیگران و وتزلس . شوداستفاده می

 یبرا 80/0دن بنابراین حاصل ش اند.ضعیف، متوس  و قوی برای برازش کلی مدل معرفی کرده

 قوی مدل دارد. کلی برازش از نشان مدل کلی برازش

 شده است.از آزمون مدل پژوهش ارائهدر جدول زیر خالصه نتایج حاصل 

 نتایج حاصل از آزمون مدل .7جدول

 داریسطح معنی tآماره  ضریب مسیر مسیرها

 001/0 175/5 110/0 رهبری اصیل <-الهام بخشی

 124/0 541/1 067/0 رهبری اصیل <-پذیریانعطاف

 001/0 375/4 110/0 رهبری اصیل <-گراییبرون

 001/0 220/11 117/0 رهبری اصیل <-تعهد

 001/0 099/8 110/0 رهبری اصیل <-عمیق جاذبۀ

 001/0 162/7 093/0 رهبری اصیل <-مشارکت روحیۀ

 001/0 888/4 082/0 رهبری اصیل <-شفافیت ارتباطی

 001/0 505/6 139/0 رهبری اصیل <-همدلی

 001/0 404/8 082/0 رهبری اصیل <-پردازش متوازن

 001/0 513/4 123/0 رهبری اصیل <-چشم انداز اخالقی

 001/0 376/7 107/0 رهبری اصیل <-چشم انداز مشترک
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 95داری نیپذیری در سطح معمؤلفۀ انعطافتنها ضریب مسیر  آمده دست به نتایج اساس بر

مدلی های هؤلفهم. بیشترین اثر مربوط به شودمی تأییدها مؤلفه نیست و در بقیۀدرصد معنادار 

 در .ستتباطی امتوازن و شفافیت ار پردازش مؤلفۀانداز اخالقی و کمترین اثر مربوط به و چشم

 .دارند مثبتی معنادار تأثیر رهبری اصیلسازۀ  بر هامؤلفه این گفت توانمی نتیجه

 گیریبحث و نتیجه
. است شده انجام مدارس مدیران برای اصیل رهبری مطلوب مدل طراحی منظور به پژوهش این

 مورد پژوهش موضو  به آشنا خبرگان از نفر 13 با مصاحبه از حاصل هایداده منظور همین به

. گردید نهایی و تکمیل تماتیك تحلیل رویکرد از استفاده با عوامل این سپس. گرفت قرار تحلیل

 تعداد اول مرحلۀ در که شد اقدام اولیۀ مفاهیم تولید به نسبت مرحله دو در تماتیك، تحلیل در

 و تحلیل و بیشتر انسجام برای دوم، مرحلۀ در. شد استخراج خبرگان با مصاحبه از مفهوم 45

و در گام دوم با استفاده از  .شدند کدگذاری ترانتزاعی مفهوم 11 قالب در مفاهیم بهتر تفسیر

حاضر با مطالعات  نتایج پژوهش ری اعتبار و پایایی مدل مشخص شد.سازی معادالت ساختامدل

 ,Abdullahi (2016), Moradi, Moghadam, & Jafari (2018)سویی دارد:همذیل 

Sepahvand et al. (2018), Sagnak & Kuruoz (2017), Kiersch & Peters (2017), Gill 
et al. (2018), Nabavi & Feng (2016).  

 از دلیل همین به و دارد سازمانی نتایج خلق در ایمالحظه قابل و حیاتی نقش رهبری

 روی آن منفی و مثبت تأثیرات و رهبری خصوص در زیادی هایبحث تاکنون دور هایزمان

 و رویکرد یك عنوان به اخیراً نیز اصیل رهبری. است گرفته صورت کار نهایی نتایج و کارکنان

. شودمی منجر سازمانی و فردی مالحظۀ قابل نتایج به که مطر  شده است رهبری سبك

 دارند، باور هاآن استعدادهای و هاتوانمندی به و دهندمی اهمیت کارکنان به اصیل رهبران

 و بخشندمی را هاآن بلکه کنندنمی تحقیر را هاآن شوند هم خطایی و اشتباه دچار چنانچه

 از اصیل رهبران. سازندمی فراهم هاآن در را عمل و تفکر در استقالل و ریسك فرصت بنابراین

 کارکنان از باالتری مقام در را خودشان هاآن کنند،می استقبال کارکنان فکریهم و مشارکت

 ترقی و پیشرفت از تنها نه اصیل رهبران. دارند شفافی و باز رواب  کارکنان با بلکه دهندنمی قرار

. دانندمی کارکنان پیشرفت و توسعه به متعهد را خودشان بلکه شوندنمی ترس دچار کارکنان

 برخورد در هاآن دارد. قرار اولویت در اصیل رهبران برای کار محی  در انسانی و اخالقی مسائل

 حال همه در گفتارشان و کردار کنند.می رعایت را غرضیبی و انصاف احترام، جانب دیگران با

 نقاط و هاتوانمندی به نسبت اصیل رهبران. کنندنمی منافع فدای را خود اصول و است یکسان
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 استقبال خود ترقی و رشد منظور به دیگران بازخوردهای از همواره و هستند آگاه خود ضعف

 از بیش تمجید و تعریف نه و کرده ناامیدی دچار را هاآن جابی انتقادهای نه بنابراین کنند.می

 و افراط دچار خود ضعف نقاط و هاتوانمندی از استفاده در کهاین نه وکند می مغرور را هاآن حد

 غرق که کنندمی اغراق خود هایتوانمندی در قدر آن نه رهبران این بنابراین،. شوندمی تفری 

 هایتوانمندی قدر آن و بزنند نشده حساب هایریسك به دست و شوند بینیخوش و توهم در

. نکنند پیدا دست هم عملکرد استاندارد حد کمترین به حتی که دهندمی جلوه ارزشکم را خود

 به بینیخوش با بلکه شوندنمی ناامید مسیر موانع و مشکل بروز هنگام در نگرمثبت رهبران

 اراده و راهکارها از استفاده و کارکنان هایتوانمندی و خود نفس به اعتماد به اتکای با و آینده

 ویژهبه و نگرمثبت رهبران در هاییویژگی چنین. بردارند را موانع توانندمی( امیدواری هایمؤلفه)

 احساس هاآن با و کنند پیدا اعتماد هاآن به نسبت کارکنان شودمی سبب اصیل رهبران

 به تواندمی خود نوبۀ به که شود، ایجاد بینشان بیشتری تعامل نتیجه در و کرده صمیمیت

 که است شفاف ارتباطات وجود صورت در. شود منجر دوطرفه و بیشتر بازخورد و حمایت

 در و کندمی پیدا ارتقا کارکنان مثبت هایظرفیت و پیداکرده افزایش کارکنان اشتیاق و انگیزش

 .شودمی کارکنان عملکرد افزایش باعث نهایت

 این هب والنمسؤ جانبۀ همه توجه نیازمند اصیل رهبری مقولۀ در مطلوب وضع به رسیدن

 سازمانی بافت در و شودمی شامل را سازمانی و تیمی فردی، سطو  اصیل، رهبری. است مفهوم

 به توجه موجود عوض بهبود در اصل اولین لذا یابد.می رشد و آیدمی وجود به متعالی بسیار

 آن در نیز پرورش و آموزش سازمان که شرایطی سازیزمینه و است متعالی سازمان مفهوم

 و یخودآگاه است، توجه مورد اصیل رهبری ثقل مرکز عنوان به آنچه. بردارد گام جهت

  کند.می فراهم سازمان در را وی رشد موجبات که است رهبر رفتارهای و خودتنظیمی

 هببود؛ برای انجام مصاحبه  از استادان گرفتن وقت های این پژوهش یکیمحدودیت

 یهاگر در وقتاداری تقریباً غیرممکن بود و پژوهش یهاانجام مصاحبه در وقتگاهی  کهیطور

کنندگان از دیگر انتخاب مشارکت ۀنحو. رفتیکنندگان ماداری به سراغ مشارکت غیر

 تعیین و یریگبرای این منظور چهارچوب نمونه آمد.های پژوهش حاضر به شمار میمحدودیت

 .ندشدانتخاب ای خوشه یریگبا روش نمونهارات آموزش و پرورش مدیران ادای از عده

 مانند هاییمؤلفه به گذارانسیاست شود کهآمده پیشنهاد می دست با توجه به نتایج به

 همان یا آموزشی مدیران راستا، این در. باشند داشته توجه ،ارتباطی شفافیت و متوازن پردازش

 سوی از هاییدیدگاه ارائۀ خواستار و کنند تحلیل گیریتصمیم از قبل را اطالعاتشان باید رهبران

. شوند هاسیاست کشیدن چالش به و هاسازیتصمیم در هاآن دادن مشارکت و خود پیروان
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 گذاشتن اشتراک به با آموزشی مدیران شودمی توصیه ارتباطی شفافیت مورد درهمچنین 

 سازیشفاف به اجرایی، و کاری روندهای در شفافیت و مناسب توزیع هایکانال از اطالعات

 به ایشیشه ویترین مانند و شوند خارج کاریمحافظه حالت از نوعی به و کرده کمك مسائل

 مانند هاییمؤلفه اهمیت به توجه با. نکنند ایجاد کارها درروند ابهامی هیچ و پرداخته امور اجرای

 قابل و واقعی اندازچشم تدوین به مدیران شده، درونی اخالقی اندازچشم و اندازچشم تدوین

 به موجود هایظرفیت و زیرمجموعه دیدگاه کردن دخیل و باالدستی اسناد مبنای بر حصول

 رهبران همچنین،. نمایند اقدام آینده در هافعالیت راه چراغ عنوان به دورنما یا اندازچشم تدوین

 آموزش مدیران. دهند قرار جهت یك در و تطبیق خود هایفعالیت و اهداف با را خود هایارزش

 این در. توجه کنند همدلی پذیری وانعطاف گرایی،برون مانند فردی هایویژگی به پرورش و

 ترتیب، و نظم داشتن گرایی،تعصب عدم کارکنان، با گرم و دوستانه ارتباط برقراری رابطه،

 برای شدن قائل اهمیت وظایف، انجام در کوشیسخت اخالقی، تعهدات و اصول به پایبندی

 خود هایفعالیت سرلوحۀ را دیگران با همدردی احساس و دیگران درک و تواضع دیگران، منافع

 .دهند قرار بیشتر اثربخشی برای
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